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Nic zabiegajc w przyszo i nie przesdzajc dal-

sz"yx:h losów uwiadomienia narodowego ludnoci, Ru po-

udniow zamieszkujcej, na zasadzie faktów realnych

stwierdzi naley, i t. zw, ruch ukraiski, który w syste-

matycznym rozwoju wypadków doprowadzi do zanarchi-

zowanej efemerydy, noszcej szumn nazw ,,Ukraiskiej

Republiki Ludowej", nie mia nigdy i nie posiada dotd
w szerokich masach ludowych gniintu narodowego, lecz by
i jest olbrzymim ruchem gaspodarczo-klasowym, agrar-

n^Tn, zrcznie wszcztym i umiejtnie wyzyskanym przez

szczup gar cile z Berlinem i z Wiedniem zwizanej

inteligencji ukraiskiej, przewanie galicyjskiej. Na tere-

nie Rusi poudniowej do cesarstwa nalecej, zwaszcza

t. zw. prawobrzenej, nigdy ani o szerokim ruchu narodo-

wo-ukraiskim, ani o tendencjach pastwowo-niepodlego-
ciowych mowy nie byo, Na^wet w czasie pierwszej rewo-

lucji rosyjskiej,, w czasie wypadków 1904—1905 r,, kiedy

wszystkie ludy i ludki w wizieniu rosyjskiem pozostajce

porway si do ycia, o tak zwanych ,,Ukraicach", jako

o odrbnym i samodzielnym czynniku politycznym pano-

wao kamienne milczenie,,. A w czasie obecnej ju woj-

ny, kiedy p, Doncow nawoywa z emigracji do podjcia

walki o niepodlego—na terenie Ukrainy rosyjskiej uwa-

ano ten apel za s2:alestwo,,. Za miesicznik ,,Ukraan-

skaja yz" wyranie i stanowczo deklarowa, e: ,,W ide-

aach Ukraiców, poczwszy od bractwa Cyryla i Metod-
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go, a do naszych dni, rozwój narodowy czci narodu

ukraiskiego, która wesza w skad Rosji, zawsze by poj-

mowany w jej granicaci i w cisym zwizku z narodami,

które w niej mieszkaj",

I tak mylaa caa inteligencja ukriiska.

Dobry znawca i sumienny badacz spraw ruskich pan

Leon Wasilewski, którego, jako socjalist, trudno jest po-

sdza o t, zw. szowinizm, w dzieku swoim ,,Kresy

wschodnie" pisze: ,,Ruch ukraiski w Rcsji po r. 1876 by
ruchem czysto kulturalnym — odegnywujcym si w oso-

bach swych najwybitniejszych przedstawicieli od wszel-

kiej polityki, Ukraincfistwo byo raczej kierunkiem lite-

racko-owiatcwym, anieli ruchem narodowym". — ,,Inteli-

gencja ukraiska w Rosji bya od koca wieku XVIII-go

i w przewaajcej mierze pozostaa dotd rosyjsk, nie-

tylko kulturalne, ale i z poczucia polityczno-narodowego,

a jzyk ukraiski pozosta i dzi jeszcze mow kopciusz-

kiem, odgrywajc rol bardzo podrzdn, nawet wród
najbardziej ukraiiisko usposobionych kó inteligencji". Jak

twierdzi ,,Dio", crgan Ukraiców g8;licyjskich, ,,,wiado-

mo plemienmego pokrewiestwa narodu ukraiskiego

z rosyjskim jest pierwiastkiem skadowym wiadomoci
narodowej Ukraiców rosyjskich".

Naturalnie mowa tu o inteligencji, bo caa olbrzymii'

masa ludu ruskiego jest absolutnie narodowo nieuwiado-

miona i w sferze narodowych odczuwa zupenie obojt-

na, Rusin nazywa wprawdzie Rosjanina Moskalem, a Po-

laka Lacliem, ale dla siebie adnej nazwy nie posiada, zwc
siebie pcprostu— ,,Czowiekiem".

Inaczej by nie mce.
Nie bdziemy przypomina dziejów ,,asymilatorskiej"

gospodarki moskiewskiej na Rusi od czasów Chmielnickie-

go, która utrzymujc warstwy nisze w absolutnej i bez-

brzenej ciemnocie, doprowadzia warstwy wysze i wy-

rywajc si ponad poziom mas wociaskich pó-inteli-

gencj rusk do zupenego zmoskwiczenia, Najpowierz-

chowmiejszy natomiast rzut oka na dziaalno w tym kie-
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runku caratu w cstatniem cztcrdziestclciu wystarczy do

zrozumienia, w jakim stanie ostatnia rewolucja rosyjska za-

staa szerokie masy ludowe tak zwaTi Ukrain zamiesz-

kujce.

Rosyjski rzd carski, wychodzc z zasady jednoci

i niepodzielnoci narodu rosyjskiego, zoonego jakoKy

z trzech gazi: wlelkorosyjskiej, maorosyjskiej i biao-

ruskiej, w stosunku do ruchu ukraiskiego w Rosji zajmo-

wa zawsze stanowisko wrogie i nieprzejednane. Stosunek

Rosji carskiej do ruchu ukraskiego najlepiej maluj so-

wa ministra Aleksandra II-go, hr. Wauj ewa, który owiad-
czy, e Ukraiców w Rosji — ,,nie byo, niema i by nie

moe".
Prawo z dinia 18/30 maja 1876 r, zabraniao: a) dru-

kowania w Rosji wszelkich publikacji , w narzeczu mao-
rosyjsklem" z wyjtkiem dokumentów historycznych i utwo-

rów literatury piknej, b) uywania w druku pisowni, ró-
nicej si od zasad pisowni rosyjskiej, c) urzdzania

przedstawie i odczytów macirosyjskich oraz d) sprowa-

dzania z zagrafnicy bez pozwolenia Zarzdu do spraw

prasowych wszelkich wydawnictw ,,maorosyjskich".

To surowe prawo, zabijajce wszelki ruch literacki

ukraiski, przetrwao a do roku 1905, Tylko teatr ju za

panowania Aleksandra III-go doczeka si pewnych ulg:

zniesiono zakaz bezwzgldny wystawiania sztuk ukrai-

skich, ale wymagano, by obok sztuki ukraiskiej dawalna.

bya bezwarunkowo sztuka w jzyku rosyjskim. Skutkiem

tego przedstawienia ukraiskie zawsze musiaa poprzedza

lub te zamyka jednoaktówka rosyjska,

W takich warunkach uwiadomienie mas ukraiskich,

zoonych przewanie z wocian, w kierunku odrbnoci
narodowej byo rzecz niemoliw. Szczupa garstka inte-

ligencji ukraiskiej nie czynia zreszt prób, przekraczaj-

cych jej siy. Z bardzo maymi wyjtkami w gubemjach

ukraiskich jednostki, pochodzce z ludu, otrzymawszy

najskromniejsze nawet wyksztacenie, powikszay szere-

gi urzdników rosyjskich—rusyfikatorów. Odbywanie woj-
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«kowccl przez ukraiców w gubemjach wielkorosyjskich

i postój na Ukrainie wojsk rosyjskich, zoonych przewa-

nie z wielkorosjan, kaziy nawet jzyk ukraiskich mas
ludowych i powoli wpajay w te masy ide rosyjskiej jed-

noci narodowej. Szermierzem tej idei oprócz urzdników

i szkó by kler prawosawny, posuszne narzdzie caratu.

Duchowiestwo prawosawne starao si, by nawet wygld
zewntrzny cerkwi na Ukrainie, zwaszcza ix> prawej stro-

nie Dniepru,—nie róni si niczem od cerkwi w Wielko-

rosji. Synod petersburski, hojnie szafujcy zapomogami na

budow cerkwi, w miejscowociacli ,,zagroonyeh'" wpy-
wami katolicyzmu, udziela subwencji jedynie pod warun-

kiem, e cerkiew bdzie wzniesiona w stylu wielkorosyj-

skim, wedug planów, zatwierdzonych w Petersburgu.

W roku 1905 spady najcisze pta, krpujce ruch

ukraiski. Narodzia si nad Dnieprem prasa ukraiska,

zacza szybko rozwija si moda literatura, powsta sze-

reg ukraiskich towarzystw owiatowych ,,Prowit" i kil-

ka klubów ukraiskich, skupiajcych iteligencj w wi'k-

szych miastach. Ale dalszy rozwój tego ruchu napotyka

przeszkody wprost nieprzezwycionie. Dziaalno ,,Pro-

wit" sprowadzona zostaa do zera. O szkolnictwie ukrai-

skim nie byo mowy. Prasa, przeladowana surowo, za-

ledwie moga wegetowa. Agitacja ukraiskich part j

i

skrajnych socjalistycznych, które po rewolucji 1905 roku

zaczy wystpowa, stumiona bya w zarodku bezlitonie.

Ruch ukraiski w Rosji, majcy gówne swe siedlisko w Ki-

jowie, gdzie przebywali wybitni dziaacze ukraiscy, by
wic ruchem cile inteligenckim. Rewolucja 1904— 1905

roku na terytorjum Ukrainy nie miaa wcale cech ukrai-

skich narodowych. Rzecz znamienn jest, e we wszyst-

kich czterech Dumach Pastwowych rosyjskich nie istnia-

o wcale ukraiskie przedstawicielstwo narodowe, jako ta-

kie. Wocianie z Ukrainy, jako posowie do izby rosyj-

skiej, zazwyczaj zasilali frakcje prawicowe. By to skutek

agitacji Heljodorów, Alltonjuszów i iimych ,,
prawdziwie

ro«yjskich" duchownych prawosawnych.
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Naley zaznaczy, e pomimo saboci ruchu ukrai-

skiegc w Rosji, czerpicego swe siy intelektualne gównie

z Galicji, budzi on podejrzenia nietylko wadz rosyjskich,

ale i niepokoi szerokie koa inteligencji rosyjskiej bez

rónicy odcieni partyjnych i ideologiczaych. Zwaszcza

wrogo traktowali ruch ten t, zw, „maorosi", czyli inteli-

genci rosyjscy, przyznajcy si do pochodzenia z pnia ma-

oruskiego, ale uwaajcy propagowanie prowincjomalizmu

ukraiskiego za szkodliwe dla jednoci narodowej, a nawet

dla pastwa, ze wzgldu na ukraiców galicyjskich i na

Austrj, Inteligencja ukraiska musiaa przeto prowadzi
pokniik w prasie swej i rosyjskiej, zwalczajc uprze-

dzenia do ruchu ukraiskiego polityków i publicystów ro-

syjskich. Najyczliwiej nawet usposobieni dla Ukraiców
Rosjanie, uznawali conajwyej za moliwe dopuszczenie

jzyka ukraiskiego do niszych klas szkó ludowych. Se-

paratyzm ukraiski pozatem, zdaniem tych kó, mia usta

wraz z rozszerzeniem i demokratyzacj samorzdów lo-

kalnych, Ukraicy, zreszt w legalnej swej dziaalnoci

bardzo byli powcigliwi i powstrzymywali si od daleko

idcych da, skierowanych, oczywicie, tylko w stron

inteligencji rosyjskiej, pozostajcej w staej, chronicznej

opozycji w stosunku do swego rzdu, W latach ostatnich

przed wojn inteligencja ukraiska, zawsze bardzo saba,

zacza zwiksza si nieco liczebnie. Wród modziey,
ksztaccej si w seminarjach duchownych i nauczyciel-

skich, zaczy powstawa zwizki ukraiskie, skutkiem cze-

go wród modego kleru i nauczycieli ludowych mona ju
byo spotka jednostki, pracujce wród ludu ukraiskie-

go. Fakt ten nie zosta przeoczony przez rosyjskie koa
rzdzce i bya to jedna z przyczyn opiekowania si ich

Galicj Wschodni przed wojn. Dziaacze rosyjscy, typu

hr, Bobryskiego, popieramiem moskalofilów w Galicji usi-

owali osabi zakordonowe gniazdo ukrainizmu i roili pla-

ny zaborcze,..

Po wybuchu wojny z Austrj w 1914 roku genera
Iwanow, wyruszajc z Kijowa na podbój Galicji, uzna za
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waciwe zamKn wszystkie wydawane w kraju czasopi-

sma ukraiskie. Jego nastpca genera Bucliioltz na po-

danie o wznowienie dziennika ukraiskiego ,,Rada" napi-

sa te sowa: „Nie pozwalam. Niecli lepiej nie prosz", —
ycie ukraiskie zamaro w caym kraju. — Zasada Wa-
ujewa wicia swój tryumf ostatni...

Jak postpowali Rosjanie w Galicji po jej zbrojnem

zajciu, jest rzecz ogólnie znana. Jzyk i szkolnictwo

ukraiskie nie byy nawet tolerowane. Gdy skutkiem do-

znanych klsk, Rosjanie w r, 1915 musieli opuci ca
prawie Galicj z wyjtkiem skrawka Tarnopolszczyzny

—

do Rosji dostao si mnóstwo Rusinów, uchodców przy-

musowych. Wród uchodców tych kler prawosawny, upra-

wiajc w dalszym cigu robot zapocztkowan w Galicji,

propagowa prawosawie i narodowo rosyjsk. W Kijo-

wie, Odesie i innych miastach odbyway si przeto maso-

we , dobrowolne" przejcia na prawosawie... Pozornie wy-

dawa si mogoi, e ukrainizmowi w Rosji zadany zosta

cios stanowczy. Wród inteligencji ukraiskiej — nic mo-

na byo zaobserwowa jakiegokolwiek objawu protestu,

—

oprócz paru artykuów umieszczonych w rosyjskiej prasie

stoecznej.

A jednak zaraz po wybuchu rewolucji rosyjskiej do-

konano ,,ukraiskiego przewrotu",., zbudowano pastwo...

wyodrbniono si politycznie od Rosji...

Aby zrozumie istotn tre tych spraw, dokonanych

na przestrzeni dwóch lat ubiegych, naley sobie uwiado-
mi przedewszystkiem, e rozwijay si one w chwili nie-

znanego dziejom pod wzgldem gbokoci i zawrotnej

szybkoci rozkadu organizmu pastwowego, jakiemu ule-

ga carska Rosja, oraz, e poprzedzia je masowa immigra-

cja ywioów ukraisko-galicyjskich na tereny rosyjskie.

Nie ma tu rol odegraa i agitacja narodowa wród ludu.

uskuteczniona za pomoc ruchu wspódzielczego w kocu
wojny. Zastój ekonomiczny, wzmagajcy si pod wpy-
wem przecigajcej si walki,, zmusi rzd rosyjski do po-

pierania kooperatyw, które, czc si w zwizki, rozrosy
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si w slji organizacj, obejmujc i wsie i miasta. Nau-

czyciele ludowi i urzdnicy ziemscy, wród których coraz

liczniej wystpowali ,,wiadomi ukraicy", wykorzystali t
okoliczno i zaczli, szerzy wród wocian ide ukrai-

sk. Dzieje tej propagandy dzi nie s jeszcze wywietlone

dostatecznie, owoce jej, oczywicie, nie mogy by obfite,

ale bd co bd udao si Ukraicom pozyska na wsi

jednostki, nie nalece do inteligencji, na których póniej

opara si ich organizacja, majca ju znaczenie histo-

ryczne.

Przypatrzmy si zreszt faktom,,.



I.

w chwili wybuchu rewolucji rosyjskiej w marcu 1917

r. „Ukraicy" nie posiadali w Kijowie adnej instytucji,

centralizujcej ich ruch narodowy. Zamieszkiwaa tam tyl-

ko grupa przewódców, przewanie z Galicji pochodzcych,

którzy tworzyli zarzd „Towarzystwa Ukraiskich Post-

powców'" i teai zarzd sta si pierwszym ogniskiem caej

akcji „ukraisko-pastwowej", Zorjentowano si szybko.

Dugoletnie konszachty Ukraiców galicyjskich z Berlinem

i Wiedniem zostawiy prawdopodobnie jakie szematy i pla-

ny aprioristyczne z niemieck akuratnoci opracowane,

moe byy ju gotowe jakie wskazówki, zzwaywszy, e re-

wolucja piotrogrodzka nawet pierwsza nie odbya si bez

wspóudziau rk niemieckich, a Berlin mia ju przygoto-

wany materja do rewolucji drugiej, bolszewickiej, z p. Le-

ninem i grup ydów na czele. Do, e zarzd powy-
szy zdecydowa wzi w tej chwili przeomowej cay ruch

,,ukriski" w sv'OJe rce i przerzuciwszy polityczn akcj

ukraisk, dotychczas wycznie w Galicji wschodmiej prak-

tykowan, na tereny Rusi poudniowej, wykorzysta oko-

licznoci gruntownie, a w sposób stanowczy.

Zwoano wic w dniu 1/14 marca 1917 r, pierwsze ze-

branie, na które stawio si 15-tu inteligentów ukraiskich,

za nazajutrz zebranie, skadajce si z 21 osób, przewa-

nie literatów i dziennikarzy, wród których nie byto ani je-
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dnego socjalnego demokraty, uchwalio przemianowa
,
.Ra-

d Towarzystwa Postpowców Ukraiskich" na ,
.Centraln

Rad Ukraisk"—zwaywszy, „e rada T. P. U. jest jedy-

nym faktycznie istniejcym orcdkiem ukraiskim w cen-

trun: Ukrainy, w Kijowie".

Dnia 4/17 marca stworzona w ten sposób Centralna

Rad Ukraiska kooptowaa do swego skadu przedstawi-

cieli modziey akademickiej, onierzy, robotników i koo-

peratystów. Tego dnia w prasie kijowskiej ukazaa si

pierwsza wzmianka o istnieniu C. Rady. Po swem ukonsty-

tuowaniu si (przyczem miejsce prezesa zostao zarezerwo-

wane dla pozostajcego na wygnaniu w Rosji Centralnej

prof. Kruszewskiego), Centralna Rada w pierwszej enun-

cjacji, podanej w urzdowym jej orgamie prasowym „Wi-

sy z Ukr. Centr. Rady" zaznaczya, e domaga si autono-

mji terytorjalnej dla Ukrainy z jzykiem pastwowym
ukraiskim, z zabezpieczeniem praw mniejszoci narodowo-

ciowych. Owo ,,zabezpieczenie praw mniejszoci" stale

powtarza si potem w wystpieniach ukraiskich na ze-

wntrz i jak si okae byo w warunkach chwili, koniecz-

noci, a to ze wzgldu na ydów, z którymi praktyczna

Ukraina, liczy si zwaszcza potem, w miar rozwoju ru-

chu bolszewicko-ydowskiego musiaa.

Szlc z Kijowa depesze, nakazujce Ukraicom na

prowincji wysanie delegacji do piotrogrodzkiego Rzdu
Tymczasowego z daniami szkolnictwa ukraiskiego i po-

wrotu z wygnania Ukraiców-galicjan, kijowscy postpow-

cy, Ukraicy, zajli dla nowego rzdu stanowisko przychyl-

ne. Wysyano nad New depesze gratulacyjne, a w odez-

wie T. P, U. bya równie mowa o popieraniu nowego

ustroju. Wspomniana odezwa mówia zreszt nictylko o au-

tonomji Ukrainy, ale i o ..federacji wszystkich* narodów

Rosji,

Jednym z pierwszych czynów Centralnej Rady, nara-

zie „tymczasowej" byo wydanie odezwy, zwoujcej do

Kijowa na dzie 6 kwietnia „Wszechukraiski Kongres Na-

rodowy" i zapocztkowanie skadek na Ukraiski fundusz
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narodowy. Jednoczenie w imnej odezwie Centralna Rada
wezwaa Ukraiców, znajdujcych si poza granicami

Ukrainy, by corychlej przybywali do kraju, gdy nastaa
mono szeroka ,,pracowania na swojej ziemi dla dobra

swego narodu".

W Kijowie pora pierwszy wystpili Ukraicy ze swo-

jemi chorgwiami narodowemi bkitno-ótemi dnia 16/29

marca podczas kijowskiego ..wita wolnoci", czyli mani-

festacji na cze przewrotu.

Dnia 18 marca st. st. odbya si w Kijowie manifesta-

cja wycznie ukraiska, majca na celu zaznaczenie, e
Ukraicy, gospodarze przyrodzeni kraju, winni by równie

gospodarzami Kijowa, Na sztandarach narodowych i rewo-

lucyjnych czerwonych, prócz napisów, domagajcych si
autonomji terytcrjalnej, byy równie i takie;

,
.niepodlega

Ukraina z woln Rosj", — ,,Niepodlega Ukraina z hetma-

nem na czele". Przed gmachem ratusza w obecnoci wadz
rewolucyjnych, prof, Hruszewski, obecny ju w Kijowie,

A\^gosi pomienn mow w której zaznaczy, e Ukraina

wstpuje, jako wolny czonek do wspóki narodów rosyj-

skiej republiki federacyjnej". Podczas tej demonstracji po-

witaa midzy innemi Ukraiców delegacja polska,., W od-

powiedzi na to powitanie, prof, Hruszewski odpar sucho

i krótko:: ..Polaków, którzy mieszkaj na Ukrainie i chc
razem z nami wiernie i szczerze pracowa dla debra Ukrai-

ny, witamy po bratersku".

Taka sama manifestacja ukraiska zorganizowana zo-

staa w Petersburgu dnia 12 25 marca przed gmachem Du-

my Pastwowej, W dniach póniejszych narodowe manife-

stacje ukraiskie odbyway si we wszystkich prawic mia-

stach na Ukrainie.., z jednakim skutkiem. Szumiay sztan-

dary, rozbrzmieway mowy pomienne, ale poza grupkami

manifestantów i , stolica Ukrainy" i , .miasta ukraiskie"

traktoway te obchody zupenie zimno, jeeli nie z nieufno-

ci i lkiem.

Podczas, gdy Ukraicy kijowscy byli zafci organizo-

waniem wystpie w kraju, imteligenci ukraiscy w Peters-
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burgu przystpili do akcji planowej, celem pozyskania dla

swych celów nowego rzdu Rosji, Dnia 20 marca st. st. de-

legacja ukraiska zoya ks. Lwawi memorja w sprawie

,,niccierpicych zwoki" potrzeb Ukraiców w dziedzinie

owiaty, sdownictwa, administracji i ycia cerkiewnego.

Jako rezultat tych rokowa dla pomocy Rzdowi Tym-
czasowemu w przeprowadzeniu reformw guberniach ukrai-

skich, utworzona zostaa w Petersburgu Narodowa Rada
Ukraiska, zoona z przedstawicieli organizacji i partji

politycznych. Komitet wykonawczy N, R. U. skadali: o-
tcckij (prezes), Hoosniewicz, Korczynskij, Stawinsk-j

i Stebnickij,

Rada ta. jednak powamej roli w rozwoju wypadków
nie odegraa,

W kilka dni po pierwszej audjencji, p. otockij i Ste-

bnickij zoyli ks. Lwowowi list kandydatów na komisarzy

gubemialnych rzdu Tymczasowego na Ukraiaiic (urzd

utworzony na miejsce gubernatorów z mniejsz kompeten-

cj). Ks. Lwów odpowiedzia, e gotów jest t list uwzgl-

dni, o ile bdzie poparta przez inne ugrupowania narodo-

we na Ukrainie. Delegacja zapewnia premjera, e zalece-

ni przez ni kandydaci s ludmi powszechnie znanymi

i szancwanymi. Na tem si jednak sprawa ta skoczya.

W odpowiedzi ks. Lwowa danej delegacji ukraiskiej

pora pierwszy zarysowao si stanowisko Rzdu Tymcza-

sowego wzgldem Ukraiców. Rzd wymaga ukraiskich

zasadniczo nie odrzuci, ale oglda si pocz na inne na-

rodowoci na Ukrainie, W kocu za uznano za moliAA/«

uwzgldni je tylko w dziedzinie szkolnictwa, skutkiem

czego zapada, na wniosek ministra owiaty, Manuiowa,

uchwaa, wprowadzajca nauczanie w jzyku ukraiskim

w miejscowociach z ludnoci ukraisk, z zabezpiecze-

niem praw mniejszoci. Jzyk rosyjski, wedug tej uchway,

mia by wykadany, jako przedmiot obowizkowy, poczy-

najc od. drugiego roku nauki.

W seminarjach nauczycielskich nakazano wprowadzi
wykady jzyka ukraiskiego, literatury, historji i geograf ji.
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W szkoach za wyszych ustanowiono katedry Jzyka
ukraiskiego, historji i prawa, a kuratorem kijowskiego

okrgu naukowego, obejmujcego Woy, Podole, Kijow-

szczyzn i Czernihowszczyzm, mianowany zosta Mikoaj^

Wasylenko, docent Uniw, Kijowskiego, Ukrainiec z pocho-

dzenia, nalecy do inteligencji rosyjsikiej, yczliwie dla

ruchu ukraiskiego usposobiony.

Tymczasem w Kijowie i innych miastach Ukrainy za-

czy dzia si rzeczy, które zgoa przez inteligencj ro-

syjsk nie byy spodziewane. Inteligencja ukraiska, chocia

stanowica z^naczn mniejszo, rozwina niesychanie

wzmoon dziaalno organizacyjn i agitacyjn. Na licz-

nych wiecach omawiano spraw szkolnictwa i inmle. Wiece,

zoone z oficerów i onierzy Ukraiców, zaczy doma-

ga si utworzenia osobnej armji ukraiskiej. Ziemstwa,

zdemokratyzowane w drodze kooptowania do rad powiato-

wych i gubernialnych pracowników ziemskich (t, zw, III-<:i

element), zaczy nabiera zabarwienia ukraiskiego oraz

tu i owdzie wystpowa wrogo przeciwko Rosjanom i uwa-

ajcym si za takowych. Zjazd wspódzielczy, odbyty

w Kijewie w dniu 14— 15 marca st. t. nietylko w rezolu-

cjach swych domaga si autonomji Ukrainy i przeksztace-

nia Rosji na pastwo federacyjne, ale nakaza równie wo-
cianom wybór komitetów wiejskich gminnych i powiato-

wych, które winny usun dawne, znienawidzone wadze.

Jzyk ukraiski, wedug uchwa tego zjazdu, winien by
by wprowadzony w szkoach, w sdzie, w urzdach i we

wszelkich instytucjach spoecznych. Duchowiestwu naka-

zano wygasza kazania w cerkwi wycznie w jzyku

ukraislcim... Pro forma wysano depesze powitalne do ks.

Lwowa, Kierenskiego i Rodzianki,

Jednoczenie do Kijowa ciga zaczy gromady po-

pów, wypdzonych z parafji przez wocian. Byli to znani

ze swej dziaalnoci rusyfikacyjnej, poplecznicy caratu.

W miar zbliania si terminu otwarcia „Komgresu

Ukraiskiego", wzrasta niepokój wród kijowskich komite-

tów rosyjsko-ydowskich, reprezentujcych wadz rcwoitj-
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cyjn, gdzie Ukraicy byli w znacznej mniejszoci. Ster na-

lea tam do Rosjan i zrusyfikowanych ydów. W Kijow-

skiej radzie miejskiej, „zdemokratyzowanej" w drodze

kooptacji, zasiadao zaledwie 4-ch Ukraiców (Hruszewski,

Stszenko, dr, Antonowicz i Terpycznyj).

W danym okresie najwysz wadz w Kijowie pia-

stowa Komitet Wykonawczy, organizacji spoecznych,

roszczcy nawet pretensj do wadzy nad ca gubemj.
W Komitecie tym Ukraicy rozporzdzali zaledwie paru

gosami. Komitet Wykonawczy Kijowski dnia 4-go kwietnia

st. st, uzna za stosowne zwoa posiedzenie z udziaem

Rad delegatów robotniczych i onierskich, oralz reprezen-

tantów ukraiskiej Centrali Rady, celem wywietlenia po-

gosek, niepokojcych ludno Kijowa. Istotnie w Kijowie

obiegay pogoski, e Kongres Ukraiski, czyli zjazd, zwo-

any na dzie 4-go kwietnia zamierza ogosi republik

wedug jednych zwizan z Rosj wzem federacji, wedug
drugich niepodleg i samodzieln. Zaoga kijowska, ska-

dajca si przewanie z Wielkoros j an, zacza si odgra-

a, i w razie c2:ego podobnego. Kongres bdzie rozp-

dzony bagnetami.

Inteligencj rosyjsk i ydowsk niepokoia! i ta oko-

Iczno, e w ostatnich dniach delegaci ukrdscy przestali

uczszcza na posiedzenia Komitetu Wykonawczego Orga-

nizacji Spoecznych,

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego z dnia 4-go

kwietnia miao przebieg burzliwy. Profesor Hruszewski ubo-

lewa w swojej mowie, e tendencyjne pogoski znajduj
FK>such wród Komitetu, oburzay go równie pogróki za-

ogi rozpdzenia Kongresu bagnetami, gdyby uzna si za

Konstytuant, i aowa, e K. W. wci jeszcze przypusz-

cza, e Kijowi wogóle miasta na Ukrainie mog pozosta
odosobnionemi wyspami, otoczonemi morzem ludnoci

ukraiskiej. Na wyrane zapytanie, czy w koach ukrai-
skich omawiano spraw proklamowaiiia republiki ukrai-
skiej, Ukraicy odpowiedzieli, e Centralna Rada tej spra-

wy w podobnej formie nie podnosia, e zamierzony zjazd



— 16 —

bdzie narodowy, nie tery tor jalny. Nie wyklucza to jednak

moliwoci utworzenia organizacji terytorjalnej w pcrozu-

mieniu z innemi narodowociami, Ukrainy. W odpowiedzi

Rosjanie i ydzi owiadczyli, e wszelk myl o konstytuan-

cie ukraiskiej traktuj wrogo, obawiajc si ujemnego
wpywu separatyzmu ukraiskiego ,,na losy wolnoci i woj-

ny". Na to p, Winniczenko owiadczy otwarcie, e Ukrai-
cy zamierzaj realizowa zasad wolnoci i wszystkie ha-

sa stanowienia o sobie narodów,, nie przesdzajc zgoa,

jakie to bd sposoby. Za prof, Hruszev/ski stara si
w kocu zbagatelizowa obawy Komitetu, owiadczajc, e
przecie jedna narodowo w pastwie nie. moe decydo-

wa o ustroju federacyjnym.

Posiedzenie to zaegnao narazie obawy kijowskiej

inteligencji rosyjsko-ydowskiej, ale stosunków rosyjsko-

ukraiskich nie poprawio. Rosyjski organ postpowy „Kijew
skaja Myl" nie przestawaa wystpowa przeciwko ten-

dencjom separastycznym, ujawnionym przez ruch ukraiski.

Wreszcie zebra si (w kwietniu) Kongres Ukraiski

i stan na gruncie autonomji i federacji z ,,zabezpiecze-

niem praw mniejszoci narodowociowych", uzna potrze-

b zorganizowania Rady Krajowej na Ukrainie, zoonej
z przedsta"wicieli Ukraiców i innych narodowoci, i za-
da, by do udziau w przyszej konferencji pokojowej

w liczbie narodowoci zainteresowanych dopuszczeni zo-

stali i przedstawiciele Ukrainy.

By on ju wyrazem tej niezdrowej atmosfery, która

na caym froncie wojskowym panowaa i coraz gbiej or-

ganizm rosyjski, zwaszcza na Ukrainie czyli Rusi Pou-

dniowej pocza przenika. Kongres (inaczej zwany pierw-

szym zjazdem narodowym ukraiskim) zosta zoony
z przedstawicieli rónych organizacji i konftitetów, wieo
powstaych i wybra sta Rad Centraln, zamiast dotych-

czasowej, prowizorycznej. Byy w nej reprezentowane gu-

bernje (3—4 delegatów) miasta i partje polityczne: socjal-

rewolucjonici, socjal-demokraci, autonomici-federalici

(tak si przezwali dotychczasowi postpowcy ukraiscy),
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demokraci radykalni i niepodlegociowcy (1 delegat), ro-

botnicy, oinier2:e, wocianie, kooperatyci i t, d. Ogóem
tak zorganizowana Centralna Rada liczya oikoo 150 czon-

ków. Na czele jej stan komitet wykonawczy, -zoony z 12

do 15 czonków, z prof, Hruszewskim na czele. Odbywaj-
ce si nastpnie zjazdy ukraiskie: wojskowy, wociaski
i robotniczy, ze swej strony, wybray po 100 delegatów,

którzy weszli do skadu Rady Centralnej,

Na zjedzie tym po raz pierwszy rozlego si na

Ukrainie haso bolszewickie w formie na razie dyskretnej.

Zapada mianowicie rezolucja, zabraniajca sprzeday, za-

stawu i dugoterminowej dzierawy ziemi, rezolucja, b-
dca ywym odgosem propagandy, prowadzonej na wsi

przez agitatorów na jrónorodniej szych part
j i skrajnych ro-

syjskich i ukraiskich oraz przez tak zw, ,,samcstijników"

(niepodlegociowców), którzy ju teraz zdecydowali si

'Aryzyska najnisze instynkty ludu i przecign chopa
bd na rzecz nowego ustroju politycznego, bd na rzecz

ukrainizacji. Rzucono pierwsze haso anarchji i grabiey.

Na wsi zaniedbanej i zdezorganizowanej, agitacja tego ro-

dzaju, poparta decyzj zjazdu, znalaza odrazu grunt po-

datny.

Wkrótce potem, bo ju w pierwszych dniach maja
'5—8) odby si równie w Kijowie pierwszy ukraisld

zjazd wojskowy, zoony z nowopowstaych organizacji

ukraiskich na froncie, który uchwali zorganizowanie

przy Centralnej Radzie Ukraiskiego Generalnego Komite-

tu Wojskowego dla kierowania ukraiskiemi sprawami

wojskowemi ,,w porozimiieniu z rosyjskim sztabem general-

nym", wymagajc przytem, by rzd wyasygnowa na utrzy-

manie tego komitetu pienidze. Niebawem pomidzy Komi-

tetem Generalnym a kijowskiemi wadzami wojskowemi

doszo do ostrych star na gruncie ukrainizacji wojska.

W kocu maja st, st, ogoszony zosta memorja, zo-

tmy Rzdowi Tymczasowemu przez delegatów Centralnej

Rady i Wojskowego Komitetu Generalnego, wyuszczajcy
obszernie stan rzeczy na Ukrainie w owietleniu ukrai-
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sldem i domagajcy si wydama aktu, uznajcego w zasa-

dzie prawo Ukrainy do autónomji narodowo-terytorjalnej,

mianowania komisarza do spraw Ukrainy przy rzdzie pe-

tersburskim i komisarza Rzdu Tymczasowego na Ukrainie

z Rad przy jego boku, oraz wyasygnowania rodków na

potrzeby naródowo-kulturaine Ukraiców, Memorja ten

dorczono naczelnikowi rzdu dnia 13/26 maja. Delegaci

wyrazili yczenie, by memorja by rozwaony przez rzd,

przy udziale delegatów, Ks. Lwów zgodzi si na to. Dla

rozwaenia memorjau utworzona zostaa komisja do spraw

ukraiskich, która obradowaa dnia 20 i 21 maja st. st.

Na pierwszem ju posiedzeniu przedstawiciele rzdu
owiadczyli, e Rzd Tymczasowy moe wyda akt, uzna-

jcy w zasadzie prawo Ukraiców do stanowienia o sobie

(„samookrelenie"), ale nie moe uy w tym akcie sowa
„autonomja", gdy uzurpowaby w ten sposób prerogatywy

konstytuanty. Komisja nie zgodzia si równie na utworze-

nie rad przy komisarzach gubernialnych i wypowiedziaa
si przeciwko utworzeniu osobnej armji ukraiskiej, do-

puszczajc tylko czciow ukrainizacj oddziaów w irmji

rosyjskiej. Komisja zreszt przypuszczaa, i w przyszoci

za zgod konstytuanty rosyjskiej, Ukraina moe pozyska
autonomj, ale niepokoia komisj kwestja morza Czarnego,

Na drugiem posiedzeniu wiceminister Szczepkin owiadczy,
e rzd niema jeszcze wyrobionego pogldu na kwestj
ukraisk wogóle i stara si dopiero bdzie t kwestj so-

bie wywietli, za ,,Ulu-aicy" odpowiedzieli, ,,e Central-

na Rada skada z siebie odpowiedzialno za spokój i po-

rzdek na Ukrainie". Sowa te zapocztkoway system

Ukraiców zastraszania rzdu rosyjskiego nieokrelonemi

pogrókami, W rezultacie delegaci Centralnej Rady wrócili

doKijowa zpustemi rkami. Wedug ich relacji, w Peters-

burgu dania ukraiskie byy traktowane sceptycznie, ja-

ko goosowne i niepK)parte faktami. „Rzdowi—opowiada-

li—potrzebne s ,,fakty", wic wrócilimy do Kijowa, po

fakty".

Fakty nic day na siebie dugo czeka. Ju 28 maja
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tlO czerwca) otwarty zosta zjazd wociaski, który po-

twierdzi uchway Kongresu Narodowego i wypowiedzia si?

przeciwko dalszemu prowadzeniu wojny ,,korzystnej tylko

dla ziemian, fabrykantów i innych bogaczy".

Pomimo zakazu ministra wojny Kierenskiego, wkrótce

I>otem, bo w pierwszych dniach czerwca (st, st.)) odby si

drugi zjazd wojskowych ukraiskich, który popar dania
Centralnej Rady, zaznaczajc przytem, e Centralna Ra-

da, nie powinna zwraca si wicej do rzdu, ale w poro-

zumieniu z mniejszociami narodowociowemi przystpi

do organizowania silnej wadzy na Ukrainie, wprowadzajc
faktycznie w ycie ustrój autonomiczny. Za na posiedze-

niu dnia 10'23 czerwca przedstawiciel Centralnej ivady.

Winniczenk o, ogosi pierwszy uniwersa, zwrócony do .ftia-

rodu ukraiskiego na Ukrainie i poza Ukrain, narodu wo-
cian, robotników i ludu roboczego". Wyuszcywszy stano-

wisko rzdu petersburskiego, autorowie uniwersau owiad-
czyli: , Nieche Ukraina, nie odrywajc si od Rosji, stanie

si woln, niech o ustroju Ukrainy decyduje jej Sejm.

Nie chcemy oddawa kraju na pastw anarchji. Odtd sa-

mi bdziemy budowa swe ycie". Uniwersa poleca ludnio-

ci
,
.zarzdzi nowe wybory administracji" i doradza po-

rozumienie z demokracj mniejszoci narodowych,

Polacy wobec powyszego
,
.Uniwersau" zajli stalic-

wisko wyczekujce, lecz yczliwe, natomiast wród Rosjan

i ydów wywar on wraenie ujemne, a prasa rosyjska je-

dnomylnie owiadczya, e cele autorów tej enuncjacji s
niewyrane, e wywoa ona musi zamt wewntrzny
i ,,zwikszy anarchj", której pomruk wyranie ju z frontu

wojskowego nadbiega.



II. .

'

Tymczasem w Piotrogrodzic wpywy bolszewickie co-

raz bardziej rosy, a Rzd Tymczasowy, czujc si coraz

niepewnie j, musia zaj w sprawie ukraiskiej stanowisko

ugodowe. Po demonstracji, urzdzonej nad New przez o\-

nierzy i robotników ,,ukraiskich", w obawie, aby ,,ukrai-

cy" nie znaleli protektorów w obozie Lenina—ministrowie

.socjalici przekonali swych kolegów z gabinetu o konieczmo-

ci porozumienia z Kijowem i w tym celu wysano natych-

miast nad Dniepr pp.: Kierenskiego, Ceretellego i Teresz-

czenk, którzy podobno otrzymali po drodze aprobat i na-

czelnego wodza Brusiowa. Celem ich byo przygasi ogie

ukraiski, nie naraajc caoci Rosji, Zgadzali si wic (na

mocy porozumienia ministrów-sccjalistów z piotrogrodzki-

mi „Ukraicami") na przekazanie zarzdu Ukrainy w rce-

Centralnej Rady, ale urzdowego proklamowania autono-

mji nie uznali za moliwe przed zwoaniem konstytuanty.

Ministrowie pragnli, by Ukraicy zadowolili si narazi

istnieniem zatwierdzonych przez Rzd Tymczasowy orga-

nów wadzy krajowej i powoywali si na precedens istnie-

nia „Zakaukaskiego komitetu Rzdu Tymczasowego", zo-

onego z posów do IV Dumy i przedstawicieli miejscowych

natodowoci. Komitet ten sprawowa rzdy caej prowincji,

zastpujc dawniejszego namiestnika Kaukazu, By podobny

zarzd móg powsta na Ukrainie, zachodzia jednak po-
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irzeba uzupenienia Centralnej Rady przez przedstawicieli

mniejszoci narodowociowych (Rosjan, Polaków, ydów)

.

Pp,: Kierenski, Ceretelli i Tereszczenko, przyjechaw-

szy do Kijowa dnia 28 czerwca (st, st,), dowiedzieli si

atoU, e dnia 26 czerwca kwestja uzupenienia Centralnej

Rady zostaa ju bez nich rozstrzygnita na posiedzeniu ko-

misji Centralnej Rady z przedstawicielami mniejszoci.

Kierenskij nazajutrz opuci Kijów, targu z Ukraicami do-

bili Ceretelli i TereszczcnkO), którzy po pewnych waha-

niach zgodzili si uzna organ wykonawczy Centralnej Ra-

dy pod nazw: ,,Generalnego Sekretarjatu", pod warun-

kiem wszake, e z jego kompetencji wyczone zostan

sprawy, wojskowe. Centralnej Radzie ministrowie udzielili

prawa opracowania ,,statutu Ukrainy autonomicznej" p, t.:

,,Projekt o ustroju narodowo-politycznym Ukrainy" pod

warunkiem, e projekt ten zostanie zoony konstytuancie

wszechrosyjsldej. Prosili przytem o zatwierdzeznie przez

Centraln Rad tekstu II Uniwersau, który mia by ogo-

szony jednoczenie z deklaracj Rzdu Tymczasowego i zo-

sta opracowany w czasie rokowa kijowskich,

W deklaracji rzdu byo powiedziano, e rzd Rosji

pKywzi decyzj ustanowi w charakterze wyszego organu,

kierujcego sprawami krajowymi na Ukrainie, Sekretarjat

Generalnego, którego skad bdzie okrelony przez rzd
w pK>roztunieniu z 'Centraln Rad, uzupenion na susz-

nych zasadach przez przedstawicieli innych narodowoci,

zamieszkujcych Ukrain, pK>d warunkiem, e przedstawi-

cieli tych deleguj ich organizacje demokratyczne, Poza-

tem deklaracja zawieraa zastrzeenie, i sprawa ustroju

Uki-ainy ma by ostatecznie rozstrzygnita przez konsty-

tuant rosyjsk i j>ozwalaa na formowanie w armji osob-

nych oddziaów, zoonych z Ukraiców, pod warunkiem
zachowania niezbdnej jednoci bojowej armji. Uniwersa
obwieszczajcy o zgodzie z rzdem, zwrócony mia by do

„narodu ukraiskiego i wszystkich nardów Ukrainy",

Chocia ministrowie Ceretelli i Tereszczenko owiad-
czyli, i upowanieni s do ostatecznego zaatwienia sprawy
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porozumienia z Ukrain, to jednake, gdy warunki porozu-

mienia byy przedstawione gabinetowi, Rzd Tymczasowy

w Piotrcgrodzie nie chcia ich usankcjonowa i zada od
delegatów szczegóowych wyjanie. Wiadomo o tem

wywara wród Ukraiców wraenie przygnbiajce. Jak

si potem wyjanio, forma ugody wywoaa opozycj ze

strony ministrów
,
.kadetów", którzy ustpili nawet z gabi-

netu, nie chcc nie odpowiedzialnoci za przesdzanie

sprawy ukraiskiej przed decyzj konstytuanty.

Po ustpieniu kadetów Rzd Tymczasowy dnia 2/15

?ipca zatwierdzi ugod kijowsk, poczem ogoszono dekla-

racj rzdu i II Uniwersa Centralnej Rady,

Przed tym faktem dnia 1'13 lipca Centralna Rada za-

mykajc sw V sesj, wybraa dla rozstrzygania spraw nie

cierpicych zwoki komitet, zoony z delegatów partji

• rad onierskich robotniczych i wociaskich, liczcy 40

czonków. Komitet ten otrzyma r^azw
,
.Maej Rady", Ma-

ia Rada wkrótce staa si w sprawach ukraiskich czynni-

kiem decydujcym. Wielka za, Centralna Rada. stopniowo

przeistoczya si w instytucj dekoracyjn.

Dcda naley, i przystpujc dó swego uzupenienia

przez powoaaie przedstawicieli mniejszoci narodowocio-

wych—Centralna Rada uznaa zasad, e mniejszociom

tym naley si 25^' „ ogólnej liczby mandatów, odpowiednio

do liczebnoci nieukraiskiej ludnoci a Ukrainie, Przy

tych obliczeniach za terytorjum Ukrainy uznawano 9 guber-

nji
, z wyczeniem ich czci etnograficznych nieukrai-

skich. Be takiego wyczenia wypadoby przyzna nie-

ukraicom 30" ^ mandatów, •

Uzupeniajc Ma Rad, udzielono y0 niej mniejszo-

ciom 16 miejsc. Podziau tych miejsc dokona Kijowski Ko-

mitet Wykonawczy Organizacji Spoecznych, przyczem do
-Maej Rady powoano tylko ,. demokracj rewolucyjn".

Zaledwie jedno miejsce dostao si kadetom, dwa miejsca

Polakom, jedno P. P. S. (lewicy) i jedno polskiej Centrali

Demokratycznej (secesji zjazdu czerwcowego organizacji

polskich na Rusi).
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Podobny podzia wywoa oczywicie protest polskie-

go Komitetu Wykonawczego na Rusi, lecz Maa Rada po-

zcstav/ia go bez skutku. Okazali niezadowolenie równie

i ydzi z obozu narodowego. To samo miao miejsce i przy

uzupenianiu Centralnej Rady, gdzie mniejszociom przy-

znano 20" \, miejsc, faworyzujc naturalnie rosyjsk i y-
dowsk demokracj rewolucyjn. Kadeci dostali 10 miejsc,

Polacy—20, w tem 7 miejsc P. P. S.—lewica, 4 miejsca P.

P, S.—frakcja, 9 miejsc—centrala demokratyczna, z tem, by

4 mandaty z liczby 9 przekazane zostay
,
.ywioom na j ra-

dykalniej usposobionym pod wzgldem spoecznym, chocia

stojc>Tnbardziej naprawo, nili Centrala demokratyczna".

Wikszo spoeczestwa Polskiego, zgrupowana

w Komitecie Wykonawczym, od udziau w tej licytacji prze-

kona radykalnych uchylia si i 4 mandatów nie przyja.
Nastpnie zosta zorganizowany Sekrctarjat General-

ny pod przewodnictwe Winniczenki. W tym pierwszym

gabinecie ukraiskim jedn z tek piastowa Rosjanin, a jed-

n yd, Oprócz tego przy sekretarzu do spraw midzyna-

rodowociowych utworzono wice-sekrctarjaty do spraw pol-

skich, rosyjskich i ydowskich, za wbrew ugodzie kijow-

skiej Maa Rada utworzya ponadto urzd Sekretarza do

Spraw Wojskowych.

Dn. 16 (29) lipca Maa Rada uchwalia projekt „Sta-

tutu Wyszego Zarzdu Ukrain", a jednoczenie Winni-

czenko zawiadomi rzd piotrogrodzki o zorganizowaniu

Sekretarjatu i zosta zaproszony do Piotrogrodu w towa-

rzystwie przynajmniej 5 generalnych sekretarzy. Pp. Win-

niczenko, sekretarz skarbu Baranowskij i kontroler Rajes

wyjechali nad New.
Jednoczenie zaszy wypadki, znacznie obostrzajcc

stosunki rosyjsko-ukraiskie. W Kijowie utworzony zosta

przy udziale Centralnego Komitetu Wojskowego puk
ukraiski imienia Bohdana Chmielnickiego. Dugo sztab

okrgu kijofwskiego nie chcia uzna tego puku, wreszcie

uleg. Za przykadem puku Chmielnickiego zacz si nie-

bawem formowa nowy puk hetmana Poubotka, który
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wadze wojskowe rosyjskie kwalifikoway, jako zbiorowi-

sko dezerterów. Nie przeszkodzio to wszake, i puk roz-

lokowany w okolicach Kijowa wci wzrasta, zasilany

przez onierzy z frontu, spieszcych rzekomo na pomoc

Centralnej Radzie,

Na tym tle zaczy si zamieszki, wadze bowiem

wojskowe usioway zmusi poubutkowców do rozformo-

wania si przez pozbawienie ich prowjaintu. W nocy 5 (18)

lipca poubotkowcy, opanowawszy skad broni jednego

z oddziaów rezerwowych, zrobili prób powstania zbroj-

nego i opanowania instytucji rzdowych. Próba ta zostaa

wszake udaremniona przez junkrów i puk Chmielnickie--

go, co wywoao podejrzenie, e pewne koa ukraiskie,

by moe obóz niepodlegociowców, osro potpiany

przez Ukraiców oficjalnych, na wasny rachunek zamie-

rza dokona przewrotu w Kijowie, Puk Poubotki usu-

nito na czas jaki z Kijowa, za puk Chmielnickiego

dugo nie chcia usucha rozkazu wyruszenia na front,

a gdy wreszcie musia odjecha doszo na dworcu Kijow^-

skim i na poblizkim posterunku (Woyskim) do zbrojnego

starcia z kozakami doskimi. Rozpoczte ledztwo w celu

wykrycia winowajców do adnych wyników nie doprowa-

dzio, tylko nienawi Rosjan do ruchu ukraiskiego nie

bya ju nawet ukrywana.

W Piotrogrodzie tymczasem przesilenie gabinetowe,

wywoane przez kadetów, przecigno si. Dopiero

w kocu lipca st, st. zorganizowano nareszcie nowy gabi-

net—kompromisowy, który spraw porozumienia si z Ukra-
in inaczej ju ocenia, Ceretelli owadczy przybyym
nad New generalnym sekretarzom, e projekt statutu

uchwalony przez C. Rad, zbyt szeroko komcnftujc ugod
kijowsk,

,,Ukraicom" owiadczono pozatcm, e statut opra-

cowany w Kijowie stawia waciwie Ukrain w zwizku
federacyjnym z Rosj,,. Rzd zakwestjonowa równie
ckrclenie przez Ma Rad terytorjum Ukrainy (9 gu-

bcrnji) oraz liczb i kompetencj Generalnych Sekretarzy.
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Rokowania trway przez tygodnie bez widocznego wyniku.

Do Piotrogrodu wezwany zosta wice-sekretarz do spraw

polskich, p, Mickiewicz, Ukraicom bowiem chodzio, by

r2:d mia wraenie, e i Polacy popieraj ich dania.
Dnia 4 (17) sierpnia rzd nareszcie ogosi „tymczasow

instrukcj dla Sekretarjatu Generalnego", opracowan bez

udziau Ukraiców, ograniczajc penomocnictwo sekre-

tarjatu tylko do 5 gub, (Woy, Podole, Kijowszczyzna,

Czernihcw^szczyzna i gub. Potawska), Inne miejscowoci

miay by przyczone do prowincji rzdowej, kierowa-

nej przez Sekretarjat, tylko za zgod instytucji ziemskich

i miejskich.

Wedug tej instrukcji Generalny Sckreta/rjat ska-

da si mia z sekretarzy: Spraw Wewntrznych, Skarbu,

Rolnictwa, Owiaty, Pracy, Handlu, Spraw narodowocio-

wych! Kontroli (4 teki zarezerwowano dla nieukraiców)

,

W sekretariacie narodowociowym kada z 4 narodowoci

winna mie swego przedstawiciela, bd w osobie sekreta-

rza, bd wice-sekretarza. Sekretarjat wedle instrukcji

mia skada swe wnioski do zatwierdzenia Rzdu Tym-
czasowego, przyczem wnioski mogy by poddawane pod

rozwaanie Centralnej Rady. Rzd komunikuje si z Se-

kretarjatem za porednictwem komisarza do spraw ukra-

iskich w Piotrogrodzie, w wypadkach za nie cierpicych

zwoki rzd centralny moe zwraca si bezporednio do

wadz lokalnych na Ukrainie,

Naturalnie ów , nakaz" piotrogrodzki, tak róny od

daleko sigajcego statutu, wywoa ogromne oburzenie

w Centralnej Radzie, która natychmiast uchwalia rezolu-

cj owiadczajc, e rzd pogwaci ugod kijowsk, ale

pomimo to instrukcj przyja,
W zwizku z instrukcj gabinet Winniczenki poda

si do dymisji. Wyniky tarcia wewntrzne w onie sa-

mej Rady, W kocu Winniczenko podj si utworzenia

nowego Sekretarjatu, ale tu okazao si, e p. Winniczen-

ko w Piotrogrodzie sympatji nie posiada. Agencja urz-

f dowa ogosia wainic rozmow z korespondentem jedie-



— 26 —

go z dzienników francuskich, w której p. Winniczenko mia
owiadczy, e w C. Radzie znajduj si równie i ger-

manofile, P. Winniczenko zmuszony by do ogoszenia spro-

stowa i zrzek si misji tworzenia gabinetu. Na czele no-

wego Sekretarjatu stan p, Doroszenko, byy komisarz

Rzdu Tymczasowego w Galicji okupowanej. Po paru

dniach wszake i ten gabinet upaid, a na powierzchni

znowu wypyn p, Winniczenko i dnia 21 sierpnia (3 wrze-

nia) utworzony zosta drugi gabinet Winniczenki,

Dnia 1 (14) wrzenia Rzd Centralny zatwierdzi

skad Sekretarjatu. Sekretarjat ogosi niebawem odezw
do

,
.narodów Ukrainy", wyuszczajc swój program dzia-

alnoci i zaznaczajc, e ,,rozum'e przyszo Ukrainy ja-

ko czonka rosyjskiej republiki federacyjnej".

W tym okresie w Kijowie odby si zjazd Ukraiców
urzdników poczt i telegrafu, popierajcy polityk Cen-

tralnej Rady, oraz zjazd ,,narodów Rosji", zwoany przez

Ukraiców. Zjazd ten (Polacy nie brali w nim czynnego

udziau) uzna zasad przeksztacenia Rosji na reptiblik

federacyjn.

Zjazdy powysze odbyway si w chwili, gdy na te-

rytorjum Ukrainy z si straszliw zacza si szerzy
anarchja. Ogólny bezad, spowodowany istnieniem najró-

norodniejszych wadz lokalnych i saboci centralnef

wadzy krajowej, zwikszyo anarchiczne postpowanie
wojska. Pewne korpusy rezerwowe zaczy opuszcza front

i ruszyy do powiatów latyczowskiego i lityskiego na Po-

dolu, niszczc systematycznie i rabujc dwory i folwarki.

Tosamo dao si zauway na Woyniu, Wocianie pod-

burzeni przez agitatorów i wojsko rzucili si równie do
niszczenia „bogactw paskich". Cay dobytek kulturalny

kraju stawa si pastw rabunku, Bolszewizm faktyczny

kwit i szerzy* si. Nie brako i pogromów ydowskich
w miasteczkach,

Sekretarjat Generalny okaza si w walce z t anar-

chja i pogromami najzupeniej bezsilny, patrzy zreszt
na to obojtnie. Giny co prawda bogactwa kraju, ale 9
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niky jednoczenie podstawy dobrobytu „czuinciw"—Po-

laków i Rosjan, wacicieli majtków ziemskich i cukro-

wni, Byl to generalny pogrom kulturalnej wasnoci ziem-

skiej, a wic przedewszystkiem polskiej. Wobec tego

przedstawiciel ludnoci polskiej w Maej Radzie, p, Wale-

ry Rudnicki, wniós na jej posiedzeniu 24 padziernika st,

st, interpelacj, w której zapytywa; — .,czy jest -wialdo-

mem Sekretarjatowi Generalnemu i jego prezesowi, e na

Ukrainie panuje anarchja, e szajki onierzy-dezerterów

i rozbójników, a niekiedy i lud miejscowy morduj niewin-

nych, e w miasteczkach maj miejsce pogromy, a po

wsiach jawne rabunki cudzego mienia, e s niszczone sta-

re bibljoteki i zabytki dawnej kultury? Dlatego zapytuje-

my, jakie realne rodki,,, prócz rozsyania papierów zo-

stay przedsiwzite, by kres (temu) pooy?..."
adnej realnej odpowiedzi p. Rudnicki wówczas nie

otrzyma, bo odpowied p, otockiego zawieraa w sobie

tylko wyliczenie rozesanych ,,
papierów", posiadajcych

walor sów i pisaniny bezpodnej. Widocznem byo, e
sckretarjat ukraiski niema pod tym wzgldem ani siy,

ani chci, widocznem byo, e dziaacze ukraiscy zdecy-

dowali si ,,wyczekiwa" i wykorzysta ten ruch rabunko-

wy dla zatarcia wszelkich ladów kultury polsko-zachcd-

niej, dla stworzenia tabula rasa pod posiew ukraisko-

bolszewicki. Zeszt, nie krpujc si nawet pozorami, or-

ganizacje i partje ukraiskie, zwaszcza socjal-rewolucjo-

nici i tak zwana ,,selaska spika" (spóka wiejska), za-

czy gono i krzykliwie domaga si konfiskaty gruntów

prywatnych, lub przynajmniej przekazania zarzdu majt-
ków komitetom roln^ynn, nie wszdzie zreszt istniejcym.

Dalsze losy skonfiskowanej ziemi planowane byy odpo-

wiednio do programów partyjnych (socjalizacja, nacjona-

lizacja, municypalizacja).

W padzierniku Maa Rada zacza ju rozwaa
kwestj zwoania konstytuanty ukraiskiej, pomimo opo-

zycji ze strony mniejszoci narodowociowych (ydów i Ro-

sjan), P, Winniczenko uspakaja opozycj, e konstytu-
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anta moe przecie wypowiedzie si za federacj z Ro-

sj. Uchwalona przez Ma Rad rezolucja wyrazia prze-

konanie, e Konstytuanta Ukraiska bdzie zgodna z wo-

l wszystkich narodów Rosji, wyraon przez Konstytuan-

t Wszechrosyjsk,

Sprawa konstytuanty zaniepokoia jednak Rzd
Tymczasowy w Piotrogrodzie, który uzna dziaalno G.

Sekretarjatu za nielegaln, wezwa do Piotrogrodu p, Win-

niczenk wraz z dwoma' sekretarzami generalnymi i do

czasu wywietlenia sprawy zatrzyma kredyt, 300 tys. rb,

na utrzymanie Sekretarjatu, Dnia 18 padziernika st, st.

rosyjski minister sprawiedliwoci, Malantowicz, poleci na-

wet prokurator j i kijowskiej wdroenie ledztwa sdowe-
go przeciwko Centr. Radzie i Gen, Sekretarjatcwi, formu-

jcym osobne wojsko ukraiskie i kasujcym bezprawnie

rozkazy wadz okrgu wojennego w Kijowie, Natomiast

Rada zdecydowaa, e wobec nawau pracy p, Winniczen-

ko uda si do Piotrogrodu dopiero 25 padziernika st, st.

Dnia 20 tego mie, odby si zjazd wojskowy ukrai-

ski, obradujcy przewanie przy drzwiach zamknitych.

Wród delegatów znaleli si i zwolennicy niepodlegoci.

Jednoczenie Maa Rada polecia Gen. Sekretarjatowi

opracowanie prawa o przekazaniu gruntów prywatnych Ko-
mitetom Rolnym, P. Winniczenko wyjecha wreszcie do Pio-

trogrodu, ale wobec dokonanego w Piotrogrodzie przewro-

tu wróci do Kijowa,,,
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w Kijowie p>o otrzymaniu wiadomoci o przewrocie

bolszewickim, powstao kilka komitetów, pretendujcych

o zwierzchni wadz: midzy innemi powsta z inicjatywy

Maej Rady Komitet Krajowy, z udziaem reprezentantów

„Sowietów", a w tej liczbie i bolszewików. Dowódca okr-

gu wojennego gen. Kwieciski j i komisarz wojskowy Rzdu
Tymczasowego uchylili si od naleenia do tego Komitetu,

owiadczajc, e nie mog pracowa wspólnie z bolszewi-

kami". Delegaci Komitetu wysani do sztabu, zostali za-

aresztowani. Maa Rada uchwalia rezolucj, potpiajc
przewrót Piotrogrodzki, owiadczajc, e bdzie zwalcza

próby powstania bolszewików na Ukrainie, Rezolucja ta

spowodowaa ustpienie bolszewików z Rady, Dnia 27-gj

padziernika st, st. Komitet Krajowy Obrony Rewolucji,

obradujcy w lokalu Cen, Rady zosta zaaresztowany przez

marynarzy ukraiskich. Dopiero po kilku godzinach ma-

rynarze usunli sw wart od drzwi sali posiedze Komi-

tetu. Dnia 16 padziernika (st, st,) Maa Rada uchwalia,

e kierownictwo spraw ochrony rewolucji skoncentrowa-

ne zostaje w rku Sekretarjatu Generalnego,

Tymczasem na ulicach miasta rozgorzaa krwawa
walka wojsk rzdowych z bolszewikami, walka, w której

Ukraicy odegrali rol niesychanie dwuznaczn i de facto,

nawoujc rzekomo do zgody, przeszkodzili pogromowi
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bolszewików. Osignli oni ustpienie z Kijewa odbywaj-
cego si tu frontowego zjazdu kozaków, wyjazdu junkrów

i neutralnoci oddziaów czeskich, w kocu po aresztowa-

niu generaa Kwieciskiego, Ukraicy ulokowali si

w gmachu sztabu okrgu wojennego wspólnie z bolszewic-

kim komitetem wojenno-rewolucyjnym. Przez pewien czas

ludno Kijowa nie moga zda sobie sprawy, ,,kto waci-
wie zwyciy", Ukraicy czy te bolszewicy.

Ukraicy tymczasem cignli do Kijowa ,,zukraini-

zowane" oddziay wojska z blizkich tyów i frontu. Dnia

31 padziernika (st. st.] Centr. Rada mianowaa p. o, do-

wódcy wojsk okrgu, podpukownika Pawlenk, Jedno-

czenie Winniczenko przedstawi Centralnej Radzie kan-

dydatów na stanowisko sekretarzy generalnych spraw woj-

skowych, aprowizacji, sprawiedliwoci, komunikacji, poczt

i telegrafów, rozszerzajc w ten sposób komf>etencj Se-

kretarjatu.

Ogoszona dnia 3/16 listopada deklaracja Gen. Sekr.

rozszerzenie jego kompetencji tern tómaczya, e rzd cen-

tralny niema monoci kierowania yciem pastwowym.
Pczatem deklaracja owiadczaa, e gub. Chersoska,

Charkowska, Ekaterynosawska i Taurydzka (bez Krymu),

zostaj przyczone do Ukrainy. Wreszcie w deklaracji by-

o powiedziane, e wszelkie pogoski i plotki o separatyzmie

i oderwaniu si Ukrainy od Rosji s wynikiem propagan-

dy kontrrewolucyjnej, albo niewiadomoci obywateli,

Sekretarjat Generalny sta si w ten sposób nominal-

nym rzdem na terytorjum 9 gubernji, nie napotykajc
waciwie przeszkód. Niech uznania komisarzy ludowych

p, Lenina za rzd rosyjski, okoliczno, e Sekretarjat Ge-

neralny powsta za wol byego Rzdu Tymczasowego

i e zamierza dy do utrzymania porzdku, burzonego

przez bolszewików — spowodoway uznanie Sekretarjatu

przez pyartje rosyjskie i ydowskie za rzd krajowy. Ko-

rzystajc przeto ze sposobnoci Maa Rada dnia 7 20 li-

!^topada w imieniu Cenir. Rady oghsia III Uniwersa.

Uniwersa ten proklamowa republik ludow ukrai-
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cerkiewnych, i t. p-, ustanowi 8-godzinny dzie roboczy

i zniós kar mierci. Uniwersa zawiera wreszcie obietnic

zmuszenia przy pomocy rzdu centralnego sprzymierze-

ców i wrogów do niezwocznego rozpoczcia rokowa po-

kojowych. Wybory do Konstytuanty ukraiskiej wyznaczo-

ne zostay na dzie 2 grudnia st, st., otwarcie Konstytuan-

ty na 9 stycznia 1918 r.

Trzeci Uniwersa wywoa szereg protestów, w tej

liczbie protest wszystkich stronnictw i organizacji polskich

na Rusi przeciwko konfiskacie polskiej wasnoci ziemskiej,

skutkiem czego Sekretarjat ogosi komentarz, goszcy, e
konfiskacie nie podlegaj dwory, parki, fabryki, kopalnie

i t. p. Uniwersa ten w czci dotyczcej „reform" spoecz-

nych, by wyrazem nastroju rzdzcych kó ukraiskich,

ulegajcych coraz bardziej prdom bolszewickim. Wród
wzrastajcej anarchji w kraju. Maa Rada niepewna swych

wpywóv/, w gruncie rzeczy wbrew pozorom bardzo proble-

matycznych, staraa si wytrci brc z rk swych wspó-

zawodników, wprowadzajc reformy bolszewickie. Skutki

takiej polityki okazay si jaknaj fatalniej sze dla kraju.

Pogromy, palenie dworów, niszczenie folwarkóv/, rujnowa-

nie gospodarstw kulturalnych przez wocian i bandy de-,

zerterów, po ogoszeniu trzeciego Uniwersau przybray

charakter masowy i w cigu listopada! i grudnia 1917 r.

wszystkie z nielicznymi wyjtkami majtki ziemskie stay

si pastw upiestwa zanarchizowanego tumu. Rzd
ukraiski pozostawa obojtnym wiadkiem wypadków —
zreszt by bezsilny. Nawet „wolne kozactwo", utworzone

dla obrony porzdku na prowincji, stao si czynnikiem

dla porzdku i adu niebezpiecznym. Najliczniejsza partja

ukraiska, socjalici-rewolucjonici, do której wstpi i sam

prezes Rady Centralnej—prof. Kruszewski, niegdy w Ga-

licji ukraiski demokrata narodowy—spokojnie patrzya

na zniszczenie kraju, gdy zniszczenie to bd cobd usu-

wao polski i rosyjski stan posiadania.



IV.

Nie baczc wszake na przyswajanie przez Ukrai-
ców hase bolszewickich i ich metod dziaania, stosunki

ixkraisko-b>olszewickie psuy si z dniem kadym. Wojska
bolszewików w Kijowie ,,zwyciywszy" junkrów, zwolen-

ników rzdu IGerenskiego, nie chciay pogodzi si z pano-

waniem Centralnej Rady i jej Sekrctarjatu,—Zaczto m.ó-

wi gono o nowym powstaniu onierzy i robotników bol-

szewickich. Rozkaz, wydany przez sekretarza do spraw

wojskowych, nakazujcy onierzom zaogi kijowskiej nie-

• Ukraicom opuci Kijów—pozosta oczywicie na papie-

rze. Rzd ukraiski zdecydowa si przeto na krok stanow-

czy i w nocy z 29 na 30 listopada st. st, wojska bolsze-

wickie zostay przez oddziay ukraiskie bez prze-

lewu krwi rozbrojone i wysane z Kijowa do Wielko-

rosji. Za przykadem Kijowa zaczto rozbraja zaogi bol-

szewików i w innych miejscowociach na Ukrainie, Rzecz

charakterystyczna, e rzd ukraiski pocztkowo nie przy-

znawa si, e rozbrojenie dokonane zostao na sku-

tek jego rozkazu, atoli sekretarjat, który dotd tylko

teoretycznie nie uznawa bolszewickiej Rady Komisarzy

Ludowych w Piotrogrodzie, uwaajc j co najwyej za

rzd Wielkorosji—obecnie po rozbrojeniu wojsk w Kijo-

wie znalaz si z Rad Kom. Lud, w jawnym konflikcie.

Wobec rozpocztych w tym okresie przez bolszewl-
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ków roko^va z Niemcami o rozcjm, Maa Rada uchwalia

w-ysanie na front swyci przedstawicieli i zwrócenie si do

sprzymierzeców i wrogów z propozycj zawarcia po-

koju.

D, 4/17 grudnia Sekretarjat otrzyma z Piotrogrodu

od Komisarzy Ludowych ultimatum, zapowiadajce wyra-

nie wojn, o ile Ukraicy nie poniechaj ,, dezorganizacji'.*

frontu i nie przepuszcz przez swoje terytorjum wojsk ,, so-

wietów", wyruszajcych nad Don i Ural, aby zwalcza tz,

.,kontrrewolucj". Odpowied ukraiska zredagowana bya
w ostrej formie.i zawieraa owiadczenie, e Sek, Gen, nie

zniesie prób wtrcania si do wewntrznych spraw Ukra-

iny, Tarcia przybieray form coraz ostrzej szs, bo bolsze-

wicy poczli ju otwarcie oskara Centraln Rad
o ,,buruazyjno^', twierdzc, e nie maj jakoby nic

przeciwko zupenemu nawet oderwaniu si Ukrainy od Ro-

sji, byle wadza na Ukriinie przesza z rk C, Rady do

rk ,,Sowietów", Próne byy tomaczenia Ukraiców, e
przecie w gruncie rzeczy Centralna Rada jest wanie
Rad (sowietem) krajow delegatów onierskich, robotni-

czych i wociaskich. Byo to nawet twierdzenie suszne,

z tern jednak omówieniem, e ,,sowiety" nieskoczenie od-

nawiay swój skad osobisty, za Cen. Rada miaa skad

stay.

Wreszcie bolszewicy opierajcy si na rozsiane tu

i owdzie wojsko i robotników kijowskich—wysunli kwc-

stj reorganizacji Centralnej Rady, i znaleli zwolenników

nawet w onie Rady Maej,

W tym celu zwoali oni do Kijowa dn, 4/17 grudnia

zjazd ,,sowietów" Ukrainy, A poniewa organizacja za-

pewniaa wikszo gosów robotnikom i onierzom, pa'r-

tja wic ukraiska na zjedzie tym musiaa znale si
w mniejszoci,

Ukraicy przedsiwzili przeto rodki zaradcze, or-

ganizacja wiejska ,,Selaska Spika" rozesaa wezwanie

do wocian, by przysali do Kijowa jak najwicej delega-

tów, odpowiednio do swej liczebnoci. Zjazd okaza si^
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skutkiem tej akcji jawnie wrogo wzgldem bolszewików

usposobiony. Przywódcy, bolszewików, nie przyznajc si^

zreszt do narodowoci ukraiskiej, opucili wobec tego

zjazd i przenieli si do Charkowa. Tu zainscenizowali

nowy zjazd ,,sowietów" i ogosili si za rewolucyjny rzd
Ukrainy, znalazszy poparcie w Centralnym Rzdzie nad

New,
Z tym rzdem bolszewików Cfen. Rada niezwoczni*

rozpocza zbrojn walk.

Suszno przyzna kae, e Ukraicy starali si za-

pobiedz zbrojnemu starciu i niejednokrotnie wystpowali

z propozycj utworzenia pastwa federacyjnego—bezsku-

tecznie.

Stopniowo idea niepodlegoci Ukrainy znajdowaa

ród Ukraiców coraz liczniejszych jainych wyznawców,

W Centralnej Radzie w kocu roku 1917 powstaa ju frak-

cja „samostijników" (leaderzy: Szeluchin, ucenko, Ste-

p>anenko). Zamykajc dnia 17/30 grudnia VII Sesj Cen.

Rady, prof. Kruszewski owiadczy wyranie, e Ukraina

„staa si niepodleg, samodzieln republik".

Na sesji tej odrzucony zosta projekt prawa, opra-

cowanego przez G, Komitet Rolny, przewidujcego za-

chowanie gospodarstw, liczcych do 40 dziesicin. Bya to

poraka socjal-demokratów ukraiskich, którzy dotd dzie-

lili wadz z soc, rewolcjonistami. Bya to poraka
i wszelkich wogóle pozorów umiarkowania oraz stanowcze

przechylenie si w stron demagog j i kracowej, prawie

ju bolszewickiej. Ustpi sekretarz do spraw rolnych —
Martos i sprawa rolna dostaa si w rce soc. rewolucjo-

nistów. Jednoczenie usunitym zosta pK)d jakim pozo-

rem ze stanowiska sekretarza do spraw wojskowych—Pe-

tlura, który przed swym ustpieniem zdy jednak wyda
bolszewicki rozkaz wprowadzajcy obieralno urzdów
w wojsku i w ten sposób, zdezorganizowa do reszty nie-

pewne wogóle puki ukraiskie.

Rok ncwy, 1918-sty, rozpocza Ukraina pod zna-

kiem wojny z bolszewikami nie zawsze pomylnej i wród
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usiowa nawizania rakowa pokojowych z mocarstwami

centralnemi,
^

Speniajc przyrzeczenie zapewnienia praw mniej-

szociom narodowcciow^in Maa Rada dn. 9 stycznia st.

st. uchwalia prawo o autonomji personalno-narodowocio-

wej na Ukrainie. Rosjanie, Polacy i ydzi uzyskali szero-

kie prawo budownictwa wasnego ^ycia kuitiu-alnoj-naro-

dowego, Ale w istocie skutkiem tego prawa zostali usu-

nici od realnych wpywów na rzdy i los kraju-

Próby pokojowe przybray wreszcie taki obrót, e
Ukraina nie moga waciwie odegra w rokowaniach po-

kojowych roli, której pragna, wobec formalnej zalenoci

swej od Rosji, Wic dn. 11\24 stycznia 1918 roku Mata

Rada ogiosita Uniwersa (IV) o zupenej niepodlegoci

Ukrainy, uniwersa uchwalony wbrew protestom wikszo-

ci partji ydowskiej i Rosjan. W uniwersale w punkcie

wyliczajcym pastwa ssiednie, z którymi Ukrainia chce

y w zgodzie i przyjani, wymieniona zostaa i Polska

(skutkiem interwencji przedstawiciela polskiej Centrali

Demokratycznej)

,

Podczas styczniowej sesji Cen. Rady, gdy rokowamia

w Brzeciu przyjmoway dla Ukraiców obrót pomylny
i przywódcy ruchu agrarnego obmylali sposoby uskutecz-

nienia socjalizacji grtmtów — w Kijowie zaszy wypadki

doniosej, historycznej wagi.

D. 15/28 stycznia pod wpywem wiadomoci o dozna-

nych przez Ukraiców porakach za Dnieprem w walce

z bolszewikami — robotnicy arsenau, wyznajcy zasady

bolszewizmu, podnieli bunt zbrojny. Cz wojska stan-

a pK) stron powstaców, cz ogosia neutralno. Do
tumienia powstania zebrano zaledwie par puków ukra-

iskich (Chmielnickiego, Poubod'ka) i oddziay ,
.wolnego

kozactwa" (pospolite ruszenie). Po kilkodniowej walce,

w której na ulicach Kijowa huczay dziaa i pkay poci-

ski, Ukraicy po przybyciu z za Dniepru posików (cofa-

jcy si oddzia Petlury) zwyciyli. Powstanie dogasao.

Ludno Kijowa steroryzowana, ni€p>ewna ani ycia, ani
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mienia, udzia si krótko, i przywrócony bdzie wzgld-
ny porzdek. Wtem niespodziewanie powstacy ©trzymali

pK)siki z za Dniepru, Przybyy mianoAvicie pod wodz
pukownika Murawjewa oddziay wojsk sowietów i czer-

wonej gwardji i wnet potem rozpoczo si kilkodniowe,

okropne bombardowanie Kijowa, Bolszewicy mierzyli

w najwysze kamienice, cerkwie i kocioy. Miasto po-

wanie ucierpiao, setki ofiar liczono wród spokojnych

mieszkaców,

W czasie walk kijowskich zmieni si rzd ukraiski.

Socjal-rewolucjonici dopili wreszcie celu. Stworzony zo-

sta gabinet p, Houbowicza, zoony z ukraiskich eserów,

ludzi mao znanych nawet w rewolucyjnych sferach ukra-

iskich. Rzdy jego trway atoli niedugo, D. 25,1 st, st.

okazao si, e dalsza walka na ulicach Kijowa garstki

Ukraiców z bolszewikami wobec obojtnci mas, skazana

Jest na niepowodzenie, Ukraicy opucili Kijów, Naza-

jutrz rano weszli do miasta bolszewicy pukownika Mu-
rawjewa, rozpoczynajc krwawy teror, W parku Maryj

-

sldm w cigu paru dni rozstrzelano bez sdu kilka tysicy

oficerów, chwytanych w mieszkaniach prywatnych, oraz

osób cywilnych, pK)dejranych o wrogi stosunek do rzdu
robotników i onierzy. Zgina wówczas z rk bolszewic-

kich morderców i metropolita kijowski—Wadimir,
Rozpoczy si rzdy ,,sowietów", utworzone przez

Rosjan i ydów, i trway trzy tygodnie, zaznaczajc si
na jrónorodnie jszymi gwatami i kontrybucjami w celach

pospolitej grabiey. Bandy pukownika Murawjewa rycho
rozpierzchy si, a w Kijowie pozosta tylko sztab bolsze-

wicki, wzbudzajc postrach i szerzcy gwat i anarchj.
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Dnia 28 stycznia 1918 roku Rada Centralna i wik-
szo ministrów ukraiskich (po ogoszeniu niepodlegoci

Ukrainy Sekretarze Generalni staU si ministrami) wyje-

chaa do ytomierza, awansowanego na czasow rezyden-

cj rzdu, A chwil t, t. zw. „okres ytomierski" w ruchu

ukraisko-niepodlegociowym naley uwaa za przeo-

mow.
Na razie, jak widzielimy, zwyciy bolszewizm mo-

skiewsko-sowiecki i inaczej sta si nie mogo,,. Walka na

mier i ycie jest rzecz straszn i tward, wymagajc
albo ogromnej siy duchowej, albo ogromnego napicia si

zwierzcych w istocie swej zagroonych. Nikt napróno
ycia do mogiy nie ciska: — ludzie walcz albo o ide
w imi celów najszczytniejszych, a wielkiego uwiadomie-

nia potrzebujcych, albo dla brzucha o er,,, A poniewa
uwiadomienie narodowe szerokim masom wociastwa
ukraiskiego zupenie jest obce, a bolszewicy moskiewscy

przynieli z sob haso wywaszczenia, mordu, grabiey

i bezkarnoci, któr naród ukraiski od dwunastu miesi-

cy z luboci i niesychan energj praktykowa, wic re-

zultat zainsoenizowanej przez prowodyrów niepodlego-

ciowego ukrainizmu walki a priori pr2:ewidzie si dawa,,.

Wojska ukraiskiego zreszt prawie nie byo, W kra-

ju grasoway niezliczone bandy uzbrojonych chopów i de-
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zertcrów zarmji, a tak zwane puki ukraiskie^ doskonae
i sprawne przy paleniu dworów i grabiey cudzej wasno-
ci, rzucay bro, albo przechodziy masami na stron prze-

ciwnika, który szed .wypdzi panów" i ogasza absolut-

n wolno bezprawia...

,,Stolica Ukrainy" po krótkim oporze zostaa wic od-

dan w rce dzikiej hordy pukownika Murawiewai,

a Centralna Rada i ministrowie ukraiscy uciekli do y-
tomierza i postanowili wykorzysta ostatni a niejwwszcd-

niej narazie miary atut — przyja niemieck.

Przyja to, jak wieir.y, stara i wypróbowana. Cay
ruch ukraiski w Galicji Wschodniej od wielu dziesitków

lat by rozdmuchiwany przez agentów niemieckicH, za
w ostatnich przed wojn latach poprostu kierowany z Ber-

lina i Wifednia.

Rezultat bezporedni tych tajnych konszachtów wyla
si w synnych zdobyczach traktatu Brzeskiego, Ujawnio-

ne ju dzisiaj dokumenty i korespondencje wskazuj
z jednej strony na elazn konsekwencj Niemców, któ-

rzy uwaajc Polsk za miertelnego nieprzejednanego

AVTOga, usiowali j otoczy zwartym piercieniem odda-

nych sobie nowotworów pastwowych, a z drugiej okazuj
niezomn tendencj przywódców ukraiskich do staiego

oparcia si o pastwo niemieckie i o wyzyskanie nieprze-

jednanej nienawici, a raczej niczem nie dajcych si usu-n antagonizmów Niemiec i Polski dla dwuch osobistych

celów: dla oderwania Ukrainy od Rosji i dla utrzymania

w przyszoci samodzielnego jej stanowiska pastwo-
wego.

Ukad wic sojuszniczy stan szybko i ju d. 1 mar-

ca 1918 roku przy pomocy wojsk niemieckich i t, zw.

strzelców siczowych, przybyych z Austrji, Ukraicy z po-

wrotem opanowali Kijów, zaznaczywszy swoje przybycie

szeregiem krwawych samosdów nad zwolennikami bol-

szewizmu sowieckiego, zwaszcza nad ydami,
Rzd p. Houbowicza po powrocie do Kijowa, który

tyle wycierpia pod butem bolszewickim, mia sposobno
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pozyskania sympatii szerszych mas. Sposobnoci tej jed-

nak nic wyzyska. Reorganizacja gabinetu odpowiadaj-

ca warunkom chwili, nie dosza do skutku, socjal-rewolu-

cjonici woleli pozosta przy wadzy.
Wadza ta jednak zawieszon bya w powietrzu.

Rzd p. Houbowicza, niedouczonego studenta politecmi-

ki, skada si z ludzi niedowiadczonych i nieudolnych,

którzy majc olbrzymie zadanie przywrócenia porzdku
w kraju-^zadaniu temu nie sprostali. Nie sprostali rów-

nie drugiemu zadaniu, nie potrafili wykona szeregu ol-

brzymich zobowiza, jakiemi zwizali si wobec Niemców
i nie potrafili wykaza najprymitywniejszych uzdolrJe

pastwowych, dajcych najsabsz bodaj gwarancj utrwa-

lenia si pastwowoci ukraiskiej.

Niemcy przekonali si rycho, e Ukraina jako samo-

dzielny organizm mocarstwowy jest w chwili obecnej fik-

cj, e wród ywiou ukraiskiego niema absolutnie ele-

mentu pastwowo-twórczego, e Ukraina, jako taka, moe
by tylko atutem w grze niemiecko-polskiej i nlemiecko-

koalicyjnej... Poczto wic zezowa w inn stron, ku cze-

mu zreszt nadarzya si wkrótce sposobno bardzo po-

datna.

Gabinet p. Houbowicza byt przekonany szczerze, czy

nieszczerze, e osawiona socjalizacja gfuntów jest ogrom-

nie przez wszystkich wocian upragniona. W pierwszych

atoli dniach kwietnia 1918 r. móg si ju przekona, e
bynajmniej tak nie jest. Wocianie, posiadacze roli, nie

mogli zgodzi si z nowym stanem rzeczy, tembardziej, e
bezad i terror na wsi, uprawiany przez ywioy wystp-
ne, przekroczy wszelkie granice.

Po zniszczeniu ,,folwarków i dworów" ubosze wo-
dastwo pracujce zabrao si do niszczenia i rabunku

dobytku zamoniejszych w^ccian. Do Kijewa zaczy nad-

ciga liczne deputacje, domagajce si skasowania socja-

lizacji, z pogrókami pod adresem M. Rady i ministrów,

lekcewaonych sobie przez delegatów. Pomimo doniesie

Ukr, Agen. Telegraficznej, i obsiewanie pól dworskich od-
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bywa si w tempie przyspieszonym, wiedziano dobrze, e
lak nie jest, e p>ola czstokro jeli s obsiewane, to ple-

w, za j^grabione przez wccian na folwarkach zboe
uywane jest na pdzenie wódki ,,satnohonki". Taki stan

rzeczy spowodowa rozkaz feldm, Eichhorna w sprawie

obowizkowego zasiewu i uprawy ról.

Protestujca Rada Centralna chylia si wic ku

upadkowi, bo nie miaa adnego oparcia. Nawet jej

,,gwardja", t, zw,
,
.bkitne upany", b. jecy w Niemczech

i cz strzelców siczowych, zostay przez Niemców roz-

brojone. Wreszcie dnia 29 kwietnia otwarty zosta w Ki-

jowie zjazd wocian rolników (chliborobów) wacicieli

gruntów chopskich. Zjazd ten potpi polityk roln Cen-

tralnej Rady i obwoa generaa Skoropadzkiego hetma-

nem caej Ukrainy,
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Rozpoczy si rzdy hetmaskie, których historji pi-

sa nic zamierzamy. Bya to próba powrotu do starych

rzdów rosyjskich i do poczenia Ukrainy z Rosj, próba

przedsibrana przez skrajnie prawicowe ywioy rosyjskie,

podtrzymywana przez Niemców o tyle, o ile wprowadzaa
jaki taki ad w kraju i gwarantowaa Berlinowi i Wied-

niowi eksport olbrzymiej produkcji rolnej bogatych anów
ukraiskich,

*

•

Zaczto wic wprowadza ad, ale po swojemu, po ro-

syjsku, za jKwnoc gwatów i knuta, za pomoc ekspedycji

karnych i bezcelowych okruciestw, jakiemi odznaczay

si nowo potworzone kadry czynownictwa rosyjskiego.

Wskutek tego najsuszniejsze zarzdzenia zamiast

suggerowa umysom ciemnym i wzburzonym, myl, e s
aktem sprawiedliwoci i rozumnego prawa, pcdiiiecay tyl-

ko nienawi do wszelkiego prawa, a przedewszystkicm do

,,panów", t, j, wacicieli ziemskich, którzy w mniemaniu

tumów sprowadzili wojsko niemieckie^ aby odebra zagra-

bione przez chopów ziemie, oraz indcmnizacj pienin,
za wyrzdzone przez pogromy straty.

Mniemanie to i t nienawi rozdmuchiwali z naj-

wysz perfidj odsunici od wadzy menerzy ukraiscy,

chcc z jednej strony zdj ze swoich pleców zarzut „przy-

woania Niemców";* a z drugiej pragnc rozpali namit-
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noci mas chopskich do najwyszego stopnia, aby wywo-

a powstanie.

Przysza wreszcie i na to odpowiednia' chwila. Nie-

udolne rzdy Skoropadzidego i dziaaczów rosyjskich sko-
czyy si wraz z upadkiem Austro-Niemiec... To te gdy

nadesza wie o pogromie Niemiec na Zachodzie i gdy

wojska niemieckie, a w pierwszym rzdzie austrjackie za-

czy opuszcza Ukrain, wybucho nie powstanie narodo-

we, lecz rozgorza masowy ruch zbrojny ukraiskiego

chopstwa, w celu przywrócenia starego bezadu,

a w pierwszym rzdzie w celu odebrania od „panów" zie-

mi, któr hramota Skoropadzkiego pierwotnym wacicie-

lom zwrócia, i w celu oswobodzenia si wogóle od pra-

wnych posiadaczy wasnoci ziemskiej za pomoc zwyke-
go mordu.

Naturalnie prowodyrowic ukraiscy, pp. Petlura,

Wynnyczenko, Szwec i t. d., wypynli znowu na aren,

schwycili rzd, a waciwie pozory wadzy w swoje jce
i rozdmuchujc jak i dawniej najnisze, krwawe instynkty

mas ludowych, poczli znowu budowa niepodleg Ukrai-

n^ ,,nowe 'pastwo", ,,respublik ludowa", która zaist-

niaa i istnieje tylko jako frazes i tylko dlatego, e niemoc

absolutna Rosji wszelkie tytuy do niepodlegoci przeró-

nych czci starego caratu — uprawnia...

Zaistnia wic ,,Dyrektorjat Ukraiski" i doda nale-

y, i zaistnia przy pomocy Niemców. Bo oni to waci-
wie, pyoniósszy zupen klsk, zadan im przez pastwa
sprzymierzone i bdc zmuszeni opuci Ukrain, wpro-

wadzili z powrotem rzdy Ukraiców pod nazw Dyrek-

torjatu. Bya w tem ukryta perfidja gboka. By w tern

zamiar wznowienia chaosu w celu pozbawienia c>astw
sprzymierzonych realnej z tej bogatej krainy korzyci,

oraz pragnienie niezrywania starych wzów niemiecko-

ukraiskich ad maiorem gloriom. .. przyszoci.

Istotnie Dyrcktorjat, chcc jeeli nie opanowa, tv>

zjedna sobie szerokie masy, musia odrazu pój po dro-

dze jeszcze wikszej demagogji, ni to czyni przed rz-
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darni hetmaskicmi. Dlatego, by zdoby onierzy, mu-

sia obieca kademu z nich po 10 dziesicin ziemi darmo,

wydajc specjaln ksieczk legitymacyjn, w której

ustala si co tydzie obecno danej jednostki w wojsku.

Dezercja pozbawia j tej darowizny,

21 listopada rzd obiecuje: 1) Konfiskat ziemi na

rzecz wocian bezrolnych i maorclnych, 2) Zwrot tym-

e wocianom t. zw, kontrybucji, t. j, zapaconych przez

wocian wacicielom ziemskim odszkodowa za pogro-

my, 3) Kontrol robotników nad fabrykami dla tego, by

kapitalici nie m.ogli eksploatowa robotników, oraz 4) zu-

pen swobod wieców, sowa i prasy,

W grudniu rzd wydaje deklaracj, gdzie zapowia-

da: 1) Skasowanie wszystkich praw wydanych przez het-

mana, 2) Wprowadzenie do przemysu umów kollektyw-

nych z robotnikami, 3) Prawo dla robotników strajków

i zrzesze i 4) wprowadzenie z powrotem do zarzdu fa-

bryk komitetów robotniczych i fabrycznych, majcych nie

mniejsze prawa od samych wacicieli, W teje dekla-

racji rzd zapowiada zwoanie Kongresu Pracy, który ma
ustali porzdek polityczny w kraju. Do tego kongresu

maj by powoani nie przedstawiciele caej ludnoci na

zasadzie powszechnego gosowania, ale tylko wocianie,

robotnicy, pracownicy na polu owiaty i kooperatywy, fel-

czerzy, funkcjonarjusze biur i t, p. i to drog wyborów
wielostopniowyclj przez delegatów. Inne klasy ludnoci,

w tej liczbie inteligencja, zostay z Kongresu wykluczone,

10 Stycznia 1919 roku rzd wydaje nowe prawo rol-

ne. Na zasadzie tego prawa wszystkie ziemie, ze wszyst-

kiem, co si znajduje nad ziemi i pod ziemi, oraz wo-

dy i lasy zostaj skonfiskowane na rzecz pra^cujcego

ludu. Konstrukcja prawa jest przytem tak mglista, e zo-

stao zagadk, czy domy i place miejskie maj podlega
temu samemu losowi. Zrobiono wyjtek dla majtków
obcych poddanych, których los ma przysze prawo okre-

li. Niewyjanion zostaa równie przyszo fabryk

cukrowych i innych zakadów przemysowych, które zo-
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stawiono do C2:asu ich wacicielom, a przestrzenie po-

trzebne dla plantacji buraczanych i kartofli oddano do

rczpK>rzdzenia powiatowych komisji rolnych.

Jako odstpstwo od zasad socjalistycznych i to dla

dogodzenia upodobaniom wocian, prawo pozostawia im

uywalno gospodarstw do 15 dziesicin, o ile je sam wa-
ciciel wasnorcznie obrabia. Dalsze odstpstwo stanowi

moliwo dziedziczenia teje uywalnoci, a nawet jej

odstpowanie.

Wreszcie rzd skrpowa uywalno kapitau, po-

zwalajc podejmowa jednorazowo z biecych rachun-

ków w bankach nie wicej jak 500 rb. i ogosi konfiskat

zota w caem pastwie, pozostawiajc wacicielowi pra-

wo pozostawienia sobie jednej tylko obrczki lubnej. In-

ne wyroby zote przechodz na rzecz skarbu.

Nie dziw, e na caej Ukrainie zapanowaa natychmiast

krwawa anarchja, rozbudzona jeszcze przed wypdzeniem
Skoropadskiego z Kijewa, za pomoc uniwersau Petlury,

wzywajcego lud do zrzucenia z siebie... ,,przemocy pa-

nów" i niedziw, e ten ,,uniwersa powstaczy" zaraz po

w>'daniu przedewszystkiem w krwi polskiej si zanurzy,,.

Bo naley to ju do tradycji, e wszystkie uniwersa-

y ,,Samostijnej Ukrainy" musz by krwi polsk okra-

szone... Wszystkie. Nie byo dotd ani jednego, który-

by nie spowodowa rzezi,,. Ley to pK>prostu w piszczy-
nie

,,pastwowoci ukraiskiej", Polska ^krew, to jedyne

jej tworzywo i cement..,

Petlury i Hruszewscy budujc pastwo— p>oszukuj

narodu,.. A narodu niema,.. Istnieje tylko pierwotna

zbiorowo istot, z których kada poszczególna nazywa
siebie ,,czoowik" (czowiek) i jest na wszelkie hasa gu-
cha i tylko na grabie apczywa,,.

Wic pisz si ,,cywilizowane" uniwersay do naro-

du, a drog cichej agitacji wyciga si ,,czoowika" na

aren akcji
,,pastwowej" za pomoc jedynie dla zrozu-

miaych hase bolszewickich, które go odrazu rzucaj na

v/yczn ostoj adu, porzdku i kultury—^na dwór pol-

ski...
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„Ukrainiec", to ten, który rnie ,, lacha" i grabi „pa-
ski" dobytek. Wic rn i grabi, pal, kradn i niszcz...

I pisz uniwersay w imi wolnoci, równoci i bra-

terstwa,,. I maj w Wiedniu ambasadorów, którzy prze-

ciw „gwatom polskim" protestuj... I co najwaniejsze,

korzystaj w cywilizowanej Europie z absolutnej bezkar-

noci...

Tak byo zaraz od pierwszych chwil budowania „nie-

podlegej Ukrainy".,, Pierwsz krwaw ani sprawiy lu-

dnoci polskiej na Rusi cofajce si, zdezorganizowane

i ju wówczas wczesn jesieni 1917 roku bolszewickie

szeregi armji rosyjskiej, ,, A potem zosta ogoszony w li-

stopadzie tego samego roku. drugi
,
.Uniwersa ukraiski",

zarzdzajcy natychmiastow konfiskat dóbr ziemskich,

czyli t, zw. wasnoci wikszej, uniwersa, rzucony w n?a-

sy wociaskie wzbiu"zoiie, niecierpliwe, niezdecydowane

i prawie dzikie i to w chwili, gdy Woy, Podole i Kijow-

szczyzna ju byy terenem samosdów, gwatów i gra-

biey.

Uniwersa powyszy, wywoany nietylko tpym, dre-

wnianym dogmatyzmem .teoretyków podziau ziemi, lecz

i w znaczniejszej bodaj mierze rachub polityków ukrai-

skich, którzy inaczej zapali i porwa nieuwiadomione

narodowo masy do budowania samodzielnej (samostijnej)

Ukrainy nie byli w monoci, wywar skutek najbujniej he-

rostratow wyobrani przerastajcy.

Efekt by natychmiastowy i nadzwyczajny. Ostatnia

przegroda dla dzikich instynktów pka. Wocianie roz-

koysani dugoletni agitacj moskiewsko-antypolsk i t,

zw, ukraisk, a waciwie ukraisko-niemieck, zrozu-

mieli uniwersa jako oficjaln sankcj upiey... To te
w jednej niemal chwili strasz-ny, nieznany póprostu dzie-

jom kataklizm w pier ycia polskiego na kresach uderzy
i ze lep, zaciek nienawici odruchów bezmylnych

pocz to ycie niszczy i unicestwia sigajc a do g-
bin bytu caej zbiorowoci .polskiej, tnc na lepo od ra-

mienia v/ orodki polskoci na Rusi Poudniowej.
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Cae j. owiay Woynia, Podola i Kijowszczyzny,

a raczej cale bez wyjtku tereny naszej polskiej pracy,

naszego dorobku materjalnego, naszych walorów kultural-

nych, elazn spójni z dziejami i z dobrem Rusi zczo-
nych—legy formalnie w gruzach, W pustyni zmieniay

si pola, paday lasy, gin inwentarz i folwarki, giny
odwieczne sadyby, z cae ich zawartoci, giny ksigo-

zbiory, dziea sztuki, pamitki historyczne i nieobliczalnej

wartoci pomniki rkopimienne, wanie tej ziemi doty-

czce, po której ta pooga niszczycielsko-upieca prze-

walaa si swobodnie, bez adnego sprzeciwu- ze strony

wadz ukraiskich.

Dziki hajdamaka typu Gontów i eleniaków pocz
hula bezkarnie, wic mu te wkrótce oczy krwi nabdegy,

a w konsekwencji i mier zajrzaa do zburzonych i po-

ncych domów polskich. Ginli ludzie, mordowani byli

starce, kobiety i dzieci,,. Niedola zmieszaa si z krwi,

krzywda przybraa barwy cmentarne.,, I trwao to bez

przerwy i wytchnienia przez dugie miesice, bo z jednej

strony ci, którzy budowali ,,samostijn Ukrain" pp, Hru-

szewscy, Kostie i Winniczenki utracili wszelk wadz nad

rozbestwion tuszcz, a z drugiej to systematyczne nisz-

czenie kultury polskiej odpowiadao celom i panów „sa-

mostijników" i ydowsko-moskiewskiego bolszewizmu, któ-

ry coraz mocniej i gruntowniej na Rusi gospodarzy.

Mord i zniszczenie przerwao na krótko wejcie
Niemców, Lecz gdy Niemcy po pórocznej dwulicowej

i perfidyjnej akcji wyruszyli do domu, poar znowu roz-

pta si, z t tylko rónic, e przed inwazj niemieck

zabierano ziemi i niszczono przewanie dobytek, a teraz

na caym obszarze Rusi poczy odbywa si masowe rze-

zie i mordy... Zabrano si z innej strony do ,,roboty..."

Zniszczylimy—powiadaj—gniazda.,, ale wróble wylecia-

y i powróc... Bo tak jest zawsze... bo i wróbel i czowiek
tylko z tamtego wiata nie wraca...

Wic poprawiaj omyk, rnc, katujc i mczc,
a ofiar i regularnych wojsk Petlury i zwykych kup swa-
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wcinych, które wytworzyy wszystkie bez wyjtku wsie

i osady chopskie, padaj w pierwszym szeregu polscy ofi-

cjalici rolni i fabryczni, administratorowie dóbr i zaka-

dów przemysowych, oraz polska usuga dworska i fabrycz-

na. Bo—jak znowu powiadaj.,, „gdyby nie cmi,, panowie

do ziemi wróci by nie mogli,.." •

Dla charakterystyki ,
.pastwowoci ukraiskiej",

wprowadzonej przez rzd atamana Petlury, do jest przy-

toczy deklaracj Dyrektor jatu, ogoszon pod koniec

1918 roku:

,
.Porywem bohaterskim ukraiskiego ludu pracujce-

gc—gosi deklaracja— Ukraina zostaa uwolniona od eks-

pedycji karnych, starostów, andarmów i innych szkodli-

wych instytucji klas posiadajcych. I dlatego midzy m-
nemi, wszystkie drobne gospodarstwa wociaskie, oparte

na pracy wasnej ich posiadaczy, pozostaj w ich posia-

daniu. Pozostae za grunta przechodz do uytku bez-

rolnych i maorolnych wcc:an, przedewszyskiem tych,

którzy stanli w szeregach wojsk republiki do walki z het-

manem.

I dlatego wadza w Ukraiskiej Republice Ludowej

powinna nalee wycznie do klas pracujcych—robotni-

ków i Wociin—^tych klas, które zdobyy t wadz krwi
swoj."—,,Za klasy niepracujce, wyzyskiwacze, którzy

\'^ si i rozkoszuj kosztem klas pracujcych, klasy,

które niszczyy, rujnoway gospodarstwa, zaznaczyy swe

rzdy okruciestwami i realccj, nie maj" prawa gosu

w rzdach pastwa.

Ma tedy— gosi deklaracja w dalszym cigu — by
powoany ,,Kongres Ludu Pracujcego Ukrainy",—,,który^

posiada bdzie wszelkie prawa zwierzchnie i penomoc-
nictwo do rozstrzygnicia wszystkich kwestji spoecznych,

ekonomicznych i pyolitycznych Republiki,,," A w skad

owego Kongresu wejd: — ,,Wociastwo pracujce, któ-

re pierwsze odezwao si na apel dyrektorjatu i powstao

z broni w rku do walki z panami na caej Ukrainie"...

,,robotnicy miejscy", wreszcie inteligencja, pracujca dla
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l«du roboczego, jako to: pracownicy na niwie owiaty lu-

dowej, pracownicy lekarscy (felczerzy), kooperatyci lu-

dowi i urzdnicy biur, oraz innych instytucji,,,'"

Zanim za powszechn szczliwo taki kongres

stworzy, Dyrektorjat obiecuje ,,odebra od panów" zagra-

bione przez nich kontrybucje, t. j. zapacone wacicielom
odszkodowania za zniszczone w czasie pogromów majtki;

upastwowi cay przemys, a przynajmniej gówne jego

gazie ,,aeby ten przemys peen by zdrowego, korzyst-

nego dla ludu ycia", oraz nakoni klasy niepracujce do

rozumnego i uczciwego uznania caej szkodliwoci i nie-

sprawiedliwoci ich poprzedniego panowania i pogodzenia

si raz na zawsze z faktem, e prawo decydowania o lo-

sach wikszoci narodu, powinno nalee do tej samej

^yikszoci, czyli do klas pracujcych.

Oto s .,najgbsze" miejsca przesawnego doktmien-

•u, wydanego na uytek kilkimastu miljonów analfabetów,

stojcych na najniszym szczeblu umysowo-gospodarcze-

go rozwoju,

Pozatem wzmiankowany dokument posiada jeszcze

szereg
,,piknych miejsc" z wzniosym apelem do adu

i porzdku, oraz z 'górnolotn apologj kultury i cywiliza-

cji,,, I to stanowi jego cech charakterystyczn. To sta-

nowi cech charakterystyczn caej gry w pastwowo
panów Wynnyczenków, którzy

—

nie przesdzajc przyszo-

ci — tworz dzi szczup grup ambitnych macherów,

urzdzajcych krwaw awantur na olbrzymiej poaci nie-

szczliwego kraju, bez wiadomoci, co std wynikn
moe, a z przeraliwym spokojem fatalistów o psychologji

niszczycielstwa, którzy rujnujc i palc, wierz, e co
przede na tem miejscu wyrosn musi. Mamy wic apel

do adu i do mordów; deklaracja wyklucza z rzdu leka-

rzy i profesorów, a powouje felczerów i stróy uniwersy-

teckich; niszczy podstawy ycia ekonomicznego i przyrze-

ka ,,narodowi", e teraz dopiero zapanuje w gospodarce

ukraiskiej „zdrowe ycie"; oddaje ca peni wadzy
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najniszym szczeblom umysowej i etycznej drabiny ludz-

kiej, i deklamuje ,,o kulturze, postpie i cywilizacji".

To nietylko bolszewizm.,.

Jest to podniesienie do „zasady" steku, wykluczaj-

cych si wzajem nonsensów, tern okropniej szych, e od

pocztku niemal 1917 roku s one przesankami, kieruj-

cemi faktycznem, realnem yciem, e wytworzyy ju pe-

wien krzepncy coraz bardziej nastrój, a nawet wicej, bo

pewien stan psychiki zbiorowej, cechujcej ludzi, ogarni-

tych manj bd krwaw^^ch, bd prymitywnie gupich ab-

surdów.

Osobliwa ta deklaracja pisana bya i dla tumu
i dla,,, ,,zagranicy",,, dc do przekonania czynników ze-

wntrznych, e maj one do czynienia z narodem ,,
pastwo-

wym i uwiadomionym", czego dowie normalnymi rod-

kami niepodobna.

Wic zaskoki i amace,,.

Wic rozbestwiona tuszcza grabi i morduje, niszczy

i pali, znca si 1 wywraca, co, stosownie do ckolicznoci,

nosi miano, albo , susznego gniewu ludu" — albo ,,czynu

band, które si wymkny z pod wadzy ,,wadz ukrai-

skich'—a ataman Petlura pisze ,,nieme" uniwersay, go-

szce praworzdno nowego porzdku rzeczy.,. Wic
wocianie ruscy rn i wywaszczaj polsk ludno kre-

sow, a dyrektorjat owiadcza si z braterstwem dla po-

laków, zaznaczajc dobrodusznie, e lud karze wacicieli

ziemskich, a nie polaków i e nie jego jest win, e wszy-

scy polacy kresowi s albo wacicielami, a!lbo uczestnika-

mi „zbrodni paskich",,. Wic wówczas, gdy nó hula

i agiew po dworach polskich gospodarzy—profesor Kru-

szewski pisze ,,humanitarne" odezwy do cywilizowanych

narodów wiata,.. Wic tene profesor wraz z panem

Porszem umawia si z Niemcem, ataman Petlura polity-

kuje z Koalicj, a poeta-dyktator Wynnyczenko zupenie

wyranie skaniai si do bolszewizmu,,. Za ponad ich go-

wami zwisa wspólny dach i pod tym dachem wszyscy oni...

mniej-wicej trzymaj si za rce...
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Sowem chaos bezmylny i krwawy,,, chaos nic chwi>

Iowy i przemijajcy, lecz gboki i grony, bo pynie z po-

amania hamulców i wizade cudzej pastwowoci, dla od-

budowania której wasnemi siami i na wasn mod lud

ruski adnych w chwili obecnej zasobów i rodków nie po-

siada...

Bo jego moda... to wanie chaos,.. Bo on dzisiaj

potrafi by albo biernym, albo krwawym. Biernym do

bezadu, krwawym do bezmiaru,..

Do powyszego doda naley, e wród chaotycz-

nych zarzdze, uchwa i uniwersaów, któremi Dyrektorjat

swoj ,,wadz" na Ukrainie zaznaczy i ,,utrwali", wy-

róni trzeba uniwersa ostatni przed ucieczk z Kijowa,

wydany i niezwykle uroczycie na placu Sofijowskim ogo-

szony,—nastpujcej treci:

,,W imieniu Ukraiskiej Republiki Ludowej Dy-

rektorjat obwieszcza narodowi ukraiskiemu o wicl-

kicm wydarzeniu w dziejach naszej ziemi ukraiskiej.

Dn. 3-go stycznia 1919 r. w m. Stanisawowie

Ukraiska Rada Narodowa Zachodnio-Ukrdskiej

Republiki Ludowej jako rzecznik woli wszystkich

Ukraiców byego imperjum Austro-Wgierskicgo

i jako ich najwyszy czynnik prawodawczy uroczy-

cie proklamowaa poczenie Zachodniej Ukraiskiej

Republiki Ludowej z Naddnieprzask Republik Lu-

dow. Witajc z wielk radoci ten krok historycz-

ny naszych braci zachodnich, Dyrektorjat Ukraiskiej

Republiki Ludowej nichwali poczenie to uzna
i urzeczywistni na warunkach, wymienionych w po-

stanowieniu Zachodniej Republiki Ludowej z d. 3-go

stycznia 1919 r.

Od dzi cz si w jedn cao w cigu wie-

ków oderwane od siebie czci Jedynej Ukrainy —
Zachodnio-Ukraiska Republika Ludowa (Galicja,

Bukowina i Ru Wgierska) i Naddnieprzaska Wiel-

ka Ukraina. Urzeczywistniy si odwieczne marze-

nia, jakiemi yli i za jikic umierali najlepsi synowie

Ukrainy.
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Od dzi istnieje jedyna niepodlega Ukraiska
Republika Ludowa. Od dzi naród ukrais'ki pot-
nym odrucherp swych sil wasnych ma mono za

pomoc wspólnych poczonych usiowa wszystkich

swych synów budowania niepodzielnego Pastwa
Ukraiskiego dla dobra i szczcia caej jego ludno-

ci pracujcej".

Dnia 22 stycznia 1919 roku m, Kijów.

Prezes Dyrektor j atu

W. Winnyczenko.

Czonkowie

S. Petlura, Andrifewskij, Makarenko, Szwec.

Uniwersa ten nie by ju tylko ZAvykym ukraiskim

himibugiem.,. Byo to posunicie polityczne i dla Ukrai-

ców galicyjskich i dla Dyrektor j atu Kijowskiego niezbd-

ne, Ukraicy galicyjscy tylko w ten sposób mogli realizo-

wa swój rzekomy spadek austrjacki i „uprawni" hajda-

mackie gwaty galicyjskie i rozbójnicz napa na polski

Lwów; a Dyrektor jat bdc przekonany, e nietylkow sto-

licy swej nad Dnieprem utrzyma si nie potrafi, lecz e
z granic pastwa ukraiskiego bdzie zmuszony do Galicji

ucieka— uniwersaem powyszym
,
.granice pastwowe"

nominalnie (,,,jak zwykle i jak zawsze) rozszerza, aby

wyszuka dla siebie now chwilow ,,stolic", aby pod-

trzyma na Zachodzie fikcj, e ,,niepodlega Ukraina"

cigle jeszcze istnieje i nawet z ,,ocienn" Polsk o gra-

nice Sanu walczy, wreszcie aby pozyska jak ostoj

,,prawn" dla gromadzenia si zbrojnych, albo do podj-

cia nowej walki z bolszewikami, panami Ukrainy, przy

pomocy Ententy, albo dla,,, prowadzenia tajemnych i>er-

traktacji z,,, bolszewikami,,, poza plecami koalicji.

Istotnie ju 6-go lutego 1919 r. bolszewicy weszli do

Kijowa, a Dyrektorjat po chwilowym pobycie w Winnicy,

w kocu tego miesica
,
.przeniós si" do Galicji, a na-

stpnie ulokowa si w Równem na Woyniu,
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W dziejach budownictwa „niepodlegoci ukrai-

skiej" zaczyna to kart now, faz konszachtów—z Entcn-

t i z... bolsze\vikami, po fazie konszachtów z bolszewika-

mi i z... Niemcem,

Czja wime—tudy hyknemo... „Kto zwyciy z tym
pójdziemy", mówi stare przysowie ukraisko-hajda-

mackiCi
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Rzumy okiem wstecz na dwuletni okres budowania
rcsipubliki ukraiskiej, który cakowicie si mieci w rcw»>-

lucji rosyjskiej i by jednym z bezporednich jej rezulta-

tów, a po czci i jej wykadnikiem.

Widok to niezaprzeczenie osobliwy.

Dokona si na pozór olbrzymi fakt historyczny —
bez konkretnej treci. Oderwane zostay od Rosji za^wrot-

ne iloci kilometrów kwadratowych, o przeszo 30 miljo-

nach ludnoci—bez wyranej ku temu tych miljonów wo-

li... Zbudowane zostao nie pastwo dynastyczne, nie twór

naij>oleonizujcych wodzów zwycizkich, którzy kraj do-

wolnie ziemi i narody, ale t, zw, ,,respublika ludowa",

której ludno pozbawiona jest i uwiadomienia narodo-

wego i wszelkich, bodaj w 'zacztku, pastwowo twórczych

aspiracji.

Pozornie w cigu tych dwuch lat odbywao si two-

rzenie wielkiego mocarstwa, a waciwie nic si nie stao

wewntrz nowo powstajcego rzekomo organizmu, albo

tak znikomie mao, e figuruje to w rachunku ogólnym re-

wolucji rosyjskiej, jako cyfra niedajca si prawie uj
i okreli. Pozornie powstao nowe pastwo, ale tylko na

papierze, bo nie urodzia si ani nowa realna wadza, ajii

nowa sia militarna, ani nowa wiadomo pastwowa.
Przytoczone przez nas powyej fakty stopniowego
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„wyzwalania si Ukrainy" nie maj bynajmniej charakte-

ru ,,dziaania mas", opartego na dwigniach psychologji

powszechnej,,. Pracowa Kijów, a waciwie nie Kijów ^ró-

wnic jak cay kraj dla sprawy ukraiskiej, nietylko obo-

jtny, ale caej tej sprawie zgoa obcy), a kilkudziesiciu

przywódców ze szczup garci, pragncej wadzy póin-

teligcncji ukraiskiej przy sztucznym wspóudziale kilku-

set komparsów-analfabetów, uywanych jako decorum,

a bdcych waciwie statystami tej improwizacji niepod-

legociowej,

W cigu tych dwuch lat wikszo tak olbrzymia, e
J za cay lud ruski (ukraiski) poczyta mona—zupe-

nie obojtna na sprawy narodowo-niepodlegociowe, —
zajta bya niszczeniem, grabie i mordem, W tym perjo-

dzie walk rzekomo ,,wyzwoleczych", a wic w chwilach

najwikszego, zdawaoby si, napicia si narodu, ten lud

nic nie stworzy, nic nie wydoby z siebie, oprócz przeja-

wów najdzikszych, prawie zwierzcych instynktów zbioro-

woci pierwotnej, jak on jest bezsprzecznie. Majc na

swej ziemi olbrzymi front, a na nim kilkaset tysicy wa-
snych ukraiskich onierzy i olbrzymie zapasy aiu-

nicji i broni — nie zdoby si nawet na stworzenie at-

mji, bo onierze ukraiscy rozpezszy si po kraju, wo-

leli niszczy, pali i grabi,,. Majc wolno zupen i nie-

skoczone rodki pomocnicze, ten lud, wyzwalajcy si
rzekomo z pt pastwowoci i kultury obcej, nic dla kul-

tury wasnej zbudowa nie potrafi, oprócz kooperatyw^

praktycznych i t, zw. spóek wiejskich (selaska spika),

w których menerzy ukraiscy zdobywali lud za pomoc
hase ultra-demagogicznych, a lud zgadza si uwaa sie-

bie za Ukraiców, pod warunkiem, e mu za to zapac...
A poniewa obawia si, e Niemcy, Polska, albo Francu-

zi przyjd i zagrabione „dobro paskie" (ziemi) odbior,
wic si waha i waha, a poniewa bolszewicy id pod ha-

sem ,,precz z panami" i ,,i>ene prawo (a w ich mniemaniu
i prawo grabiey) dla ludu".,, wic nie sposób byo i jest

stworzy na Ukrainie zbrojnych szeregów, zwróconych
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frantem przeciw inwazji wojsk bolszewicko - rosyjskich,

a cae puki przez atamana Petlur sztucznie i z wysi-

kiem zszyte, albo rw si, albo w caoci in corpore prze-

chodz na stron leninowskiej gwardji czerwonej, któr

nie za wrogów, a raczej za sojuszników uwaaj,,.

Nic udmy si, e przytoczone wyej opisy odbywa-

jcych si w cigu dwuch lat w Kijowie przerónych ze-

bra, zjazdów, kongresów i rzekomych ,,sejmów ukrai-

skich" dotycz rzeczy realnych, istotnie swojej nazwie od-

powiadajcych. Byy to poprotu teatralne przedstawienia

przez menerów ukraiskich zrcznie zainscenizowane,,. De-

cyzje, uchway, nakazy, programy i przeróne „deklara-

cje" fabrykowane byy za stoem pfezydjalnym, a „sala

sejmowa" gromadzia setki, sprowadzanych z rónych za-

ktków kraju analfabetów, reagujcych tylko na hasa ba-

nalnej krzykliwej demagogji i wotujcych wszystko, co

w sosie praktycznego bolszewizmu podawane im byo.

Nie udmy si równie, e (fenzywa ukraiska na

Lwów jest wyrazem ukraiskiego patrjotyzmu.,. Takie

mniemanie byoby z gruntu faszywe.

To nie Ukraina walczy z Polsk w imi ojczyzny,

lecz czer ukraiska usiuje wyrwa si z ram praworzd-

nego pastwa v/ imi wiekowych hase bezrzdu i upie-

stv/a. Tej czerni prowodyrowlc zapowiedzieli, e Polska na

podzia ziemi midzy chopów nie pozwali, e za dokona-

n ju grabie i spenione mordy trzeba bdzie odpowie-

dzie, ziemi odda, do porzdku i adu wróci, I std
ten poryw band swawolnych, std ta walka dzika z mini-

malnym nakadem bohaterstwa i zapau, a z olbrzymi

ekspansj zimnego okruciestwa i bezlitosnej perfidji,,. Ar-

matami niszcz bezbronne miasta, noem morduj bez-

bronn ludno, ale w polu ten tum siebie oszczdza woli

dziaa terrorem, widmem wykótych oczu, amanych nóg,

obcitych piersi, godowych wizie,,. On pragnie cao
do domu wróci, do nagrabionego dobra, do bezmylnej
wolncd, do tych walorów przyziemnych i nic wspólnego

z ojczyzn nie majcych, w imi których chwyci za nó
j agiew...
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Na pytanie wic kto tu prowadzi i prowadzi walk
o niepodlego—odrzec mamy prawo, e dokonaa tego

czynu o szerokicli i zawrotnie dalekich horyzontach, zni-

koma gar ambitnej i dnej wadzy póinteligencji miej-

scowej, pospou z niewielk garstk Jeszcze bardziej am^

bitnych i jeszcze bardziej dnych wadzy emigrantów ga-

licyjskich,

W normalnych warunkach byoby to niemoliwem.
Rewolucja atoli rosyjska wszelkie niemoliwoci umo-
liwia.

Wyzyskano umiejtnie i z dzik pod wzgldem etycz-

nym bezwzgldnoci chaos na caym obszarze rozpadaj-

cego si caratu panujcy i poprowadzono wysoki hazfard,

w którym leninowska Pónoc operowaa grob anarchji,

a ukraiskie Poudnie grob ogodzenia, Kiedy za wresz-

cie dogmatyzm bolszewicki zetkn si w bezporednim
boju z wojowniczym i arocznym nacjonalizmem ukrai-

skim, to poczy si one wzajemnie przenika: zwolennicy

kultu leninowskiego przejli haso sfederowanej z Rosj
sowieckiej republiki ukraiskiej, a Ukraicy nacjonalici

ze szkoy Kruszewskich i Kostów Lewickich, nie mogc
poruszy mas chopstwa ukraiskiego hasami narodowe-

mi, których poczucia w samym narodzie nie byo, stopnio-

wo, ale coraz wyraniej pochylali si do najniszych in-

stynktów demoralizowanego wiekami ludu i wzi'li wresz-

cie w swoje rce inicjatyw poczyna zdecydowanie bol-

szewickich.

Tak wanie genez posiaday uniwersay ukrai-

skie, prymitywnie komunistyczne, std pyna pobali-
wo, a waciwie bezczynno Maej Rady i Sekretarja-

tu Generalnego wobec krwawej anarchji, która bezkarnie

po caym kraju hulaa, szerzc si i rosnc z zastraszaj-

c szybkoci i przybierajc potworne ksztaty epidemicz-

nej zbrodniczoci,

I inaczej by nie mogo, bo tylko na tym zamykaniu

oczu na mordy i gwaty opieraa si fikcja wadzy tak

zwanego rzdu ukraiskiego; bo tylko opierajc si na
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jedynych yjcych we krwi ludu tradycjach anarchji czyli

„wolnicy" kozackiej i krwawego upieztwa hajdamackiej

czehii, mona byo stworzy drug fikcj—rzekomych ko-

niecznoci niepodlegociowych i lodrbnoci pastwowej

Ukrainy.

Wprawdzie goszono od pocztku wit wojn z bol-

szcwizmem, któr obecnie udz Petlurowcy mocarstwa

zachodnie, pragnc na jej rachunek zdoby posiki i po-

parcie koalicji... Lecz mamy tu przed sob jedno z tych

kapitalnych nieporozumie, których tak obficie dostarcza

Europie trudny do ujcia dla mózgów zachodmich —
wschód rosyjski.

Trzeba wreszcie zrozumie, e walka niepodlegociow-

ców ukraiskich z czerwon gwardj rosyjsk nie jest bynaj

-

mniej walk z bolszewizmem. Jest to tylko obrona prze-

ciwko inwazji na tereny ukraiskie bolszewizmu sowiec-

kiego, bo u siebie w domu panowie Petlura i Winnyczenko

szerz i pogbiaj bolszewizm swój wasny, tradycyjny

bolszewizm ukraiski, nie mniej od tamtego anarchiczny

i uparty, a kto wie, czy nie bardziej zachanny, lepki

i prymitywne natury silniej pocigajcy. Jest to walka

pónocy z poudniem, walka dwóch ideologji pobratym-

czych, z których wielkorosyjska, bardziej dogmatyczna

i o podkadzie mistycznym, ma wielkie ambicje wadcze
i poszukuje prozlitow; a druga maoruska, ogromnie

ziemska, bezbrzenie powolna i leniwa, posiada wszystkie

pierwiastki destrukcyjne nihilizmu moskiewskiego bez je-

go mistyki i tendencji zaborczych... Moskal, leninowskie-

go kultu, nie uznaje adnych wizów (zwaszcza moral-

nych) i marzy o komunizmie wszechwiatowym pod swo-

im kuakiem, Rusin zdolny tylko do wypraw rabunko-

wych, rad zreszt siedzi w ,,swojej chacie", ale i on

wzdycha nie do praworzdnego pastwa, lecz do kozackiej

Siczy, t. ']. do upastwowionego bezrzdu.

Stary si wic i dotd cieraj dwa bolszewizmy:

idea bolszewizmu wszechwiatowego i ukraiskiego, czyli
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,,kozactwa". Idea wszechwiatowej wadzy ,,sowieckiej"

i idea Siczy lokalnej.

Ten bolszewizm ukraiski, za mao na Zaciodzie zna-

ny, be daj czy nie jest od bolszewizmu rosyjskiego gro-
niejszy, bo nie bdc zewntrz tak jaskrawym, jest we-

wntrznie trwalszy, bo opierajc si na anarciicznych tra-

dycjaci kozacko-liajdamackicli, gboko tkwi w instynktach

szerokich mas, które w cigu kilku stuleci walczyy or-
nie—szabl, noem i agwi—z wszelkim ustalonym po-

rzdkiem spoecznym i pastwowym, i które wyrzekajc
si kultury polsko-zachodniej oraz wypdzajc za Dniepr

kultur rosyjsk, nie maj nic wasnego z zakresu walo-

rów rzetelnie kulturalnych na tzem oprze by si moga
ich sia etyczna i rozwojowo-twórcza. Te masy maj po-

za sob, jako swoj wasno — wycznie tylko krwawe
wspomnienia buntów hajdamackich i wojen swoich pra-

dziadów kozaków, bezadnych bojów i napadów, które,

zdaniem jednego z najwikszych ukraiskich pisarzy Pan-

telemona Kulisza, byy objawem dzikoci i barbarzyswa,
walczcego z kultur, organizacj i prac cywilizacyjn,

bo samo kozactwo reprezentowao, zdaniem jego, ywio
ruiny i dezorganizacji.

Dzisiaj ten aspoeczny i apastwowy idea kozacko-

hajdamacki stawiany jest wiel orni 1jonowym masom, jako

wzór i stwarza w ten sposób o wiele trwalsze od teorji

lenincwskich pcdoe dla' krwawego bezadu i bezmylnej,
rujnujcej wszelki porzdek twórczy anarchji,,.

Nie jeden wic, a dwa bolszewizmy zagraaj Euro-
pie, a w pierwszym szeregu Polsce: pónocno-wschodni
dogmatyczny bolszewizm Lenina i poudniowo-wschodni
ukraiski, który nie ma moe tak silnego rozpdu do eks-

pansji zewntrznej, lecz posiada zato trwao, e tak po-

wiem konstytucyjn i lem gron, e zawiera ona w sobie

wszystkie skadniki stale ropicego si ogniska zarazy,

Bclszewl/.m rosyjski ma swoj linj sta i prost:

—

on otwarcie i bez sentymentalnych deklamacji burzy, ni-

szczy i o wszechwadztwo nad wiatem pretenduje, Nato-
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miast zbolszewizowany ukrainizm niema na pozór linji ad-
nej, w istocie swej wszake ukrywa elazn tendencj do

utrwalenia bezadu i anarchji...

Charakterystycznym by i wiele mówicym stosunek

do ukrainizmu, jako idei pastwowej, rzdów austro-nie-

mieckich, bo suy poniekd bardzo miarodajnym spraw-

dzeniem wyej wypowiedzianych mniema i pogldów.

Jak wiemy, ukrainizm galicyjski od pierwszych chwil swe-

go poczcia mia i mamk-karmicielk i niaki w dzieci-

stwie i instruktorów krwi niemieckiej ze szkoy austro-

pruskiej, którzy przez dugie lata wiedli swego pupila nie

ad astra, lecz ad maximam gloriami interesu Berlina

i Wiednia, , W rku niemieckiem ten ukrainizm galicyjski

by doskonaym a podatnym orem, a raczej chroniczn

trutk, osabiajc wzrost si polskich w zaborze austrjac-

kim, a jednoczenie daleko sigajcy wzrok dyplomacji

prusko-habsburskiej przygotowywa na gruncie wschodnio-

galicyjskim zarazki irrydenty, która w przyszoci miaa
rozbi jedno rosyjskiego potwora i, przepoawiajc go,

uatwi Niemcom owadnicie wschodem Europy. Takie

a nie inne plany piastowa Berlin i Wiede w drugiej po-

owic XIX-go stulecie, to byo treci narad Wilhelma

z Ferdynandem w Konopiszteskim zamku, w tym wresz-

cie kierunku szy zabiegi niemieckie ju w czasie obecnej

wojny, gdy sztab Ludendorffa eliminowa z obozów kon-

centracyjnych wzitych do niewoli onierzy ruskich ( ukra-

iskich) i tworzy z nich kadry przyszej armji ukrai-

skiej. Naturalnie, e powysza procedura z jecami ukra-

iskimi odbywaa si za wiedz i w najcilejszym kon-

takcie z dzisiejszym sztabem ukraiskim i e ukraiskie

zdobycze, zagwarantowane przez traktat brzeski, byy
o wiele wczeniej przed dniem nikczemnej perfidji rz-
dzcych sfer austrjadkich pospou z ca elit wspóczes-

nych twórców ,,,'ukraiskiej republiki ludowej" przygoto)»

wane,

A jednak Niemcy, opanowawszy w pocztkach prze-

szego roku cae niemal poudnie Rosji, ju po upywie
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paru miesicy przyszli do przekonania, e nietylko w ,
.na-

rodzie ukraiskim" ale i w garci jego inteligencji, która

walk o niepodlego kierowaa, niema absolutnie ele-

mentów pastwowo-twórczych i, aby wprowadzi do kraju

jald taki porzdek, byli zmuszeni powoa do wadzy wy-
soce wtpliwe pod wzgldem ukrainizmu ywioy, grupuj-

ce si koo rosyjskiego generaa Skoropadskiego,

Te rzdy hetmaskie trway a do chwili, do której

w interesie niemieckim leao utrzymanie bodaj pozoru a-
du pastwowego na Ukrainie,,. I te rzdy pky w chwili,

gdy interes niemiecki zmieni si w kierunku odwrotnym.

Tu naley zaznaczy, e zwycistwo tak zwanej re-

wolucji Petlurowskiej nad hetmanem Skoropadskim byo-
by wprost niemoliwem, gdyby wojska austrjackie, cofajc

si, nie odday broni i amunicji i gdyby Wiede stale

odtd tym materjem Ukraiców nie zasila, a konsty-

tuujce w kijowszczynie wojska niemieckie swoim zacho-

waniem si dwuznacznem tego ruchu nie popary.

Chwilowy tryumf ukrainizmu, jako idei iniepodlego-

ciowo-pastwowej i te olbrzymie fale ognia i krwi, które

ca Ukrain i Galicj wschodni zaraz potem zalay, by-

y wic nietylko w znacznej mierze dzieem rk niemiec-

kich, ale przedewszystkiem— i to nigdy zbyt silnie podkre-

lonem by nie moe— le w paszczynie interesu naro-

dowego Niemców i s zrcznym i cigle przez nich pod-

sycanym manewrem, majcym na celu przysz odbudow
ich gospodarstwa narodowego i ich potgi zaborczej. Od-

chodzc z nad Dniepru, poparli oni ruch niepodlegocio-

wy ukraiski i dopomogli do wytworzenia fikcji rzdu Pe-

tlurowskiego w potrójnym celu: — pragnli wytworzy

w kraju anarchj, któraby utrudnia pozycj Koalicji na

wschodzie, pragnli osabi i zaszachowa odwiecznego

i nieubaganego swego wroga Polsk, wreszcie nawizali

w ten sposób stare nici aljansu niemiecko - ukraiskiego,

bdc przekonanymi, e taki al j ans w przyszoci si na-

wie i przyniesie im olbrzymie korzyci.
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Dziki tej po czci jawnej, a po czci tajnej, ukry-

tej pomocy Niemców oraz dziki bezradnoci elementu

rosyjskiego, który z hetmanem Skoropadskim na czele po-

zycji swej w kraju wyzyska nie potrafi, wyrosa fikcja

powtórnego zakwitnicia efemerycznej republiki ukrai-

skiej, której twórcy i menerowie, zmieniwszy chwilowo

front, usiuj dzi przekona a raczej udzi Koalicj, e
lud ukraiski nietylko posiada dostateczne zasoby ducho-

we do stworzenia: praworzdnego pastwa, lecz e nadto

mce wydoby z siebie dostateczn si twórcz, jako

obroca i szermierz porzdku na wschodzie Europy.

Jest to, powtarzamy, fikcja.

My nie przesdzamy przyszoci, my nie pragniemy

na pasmo losów ssiadujcego z nami ludu nakada ka-

gaców, kóreby naturalny a moe i wielki, moe kiedy
i wspaniay ich rozwój hamoway, lub w zarodku zniszczy

mogy.
Natomiast z ca stanowczoci twierdzimy, e lud

ten w chwili obecnej adnych zasobów do zbudowania

praworzdnej niepodlegoci w duszy swej nie posiada ie
dziki" powszechnej ciemnocie i wielowiekowej tradycji ko-

zackc-hajdamackiej, która jego instynkt czowieczy znie-

prawia, nietylko do roli rycerza kultury i porzdku, ale

i do samodzielnego ycia pastwowego nie dorós.,.

Ukraina potrzebuje pomocy roziminej i uczciwej.

Ona potrzebuje nie plantatorskiego kija, któryby j
wyzyska, naturalny jej rozwój narodowy w zarodku mar-

nujc, lecz organizujcej, twórczej wadzy, której z siebie

wyoni nie jest w stanie.

Olbrzymia wikszo jej ludnoci, zwaszcza wo-
ciastwo osiade i zamone, spokoju i adu niezaprzecze-

nic ju poda... Ale ta ludno zatracia poczucie pra-

wa, wynaturzya poczucie sprawiedliwoci i ma puca
przywyke do atmosfery naduy i zbrodni... a przytem

odznacza si niesychaii biernoci i przysowiowem leni-

stwem. W tej masie szarej i adnego waciwie oblicza

nie posiadajcej, napróno bymy szukali elementów orga-
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nizacji, dyscypliny i wadzy... Za po za ni stoj tumy
ludnoci bezrolnej i robotniczej, do szpiku koci bolsze-

wizmem przepojonej, oraz tak zwana inteligencja, której

Idlka sów powici naley,,

,

Otó ta inteligencja, a waciwie póinteligenci a

ukraiska, posiadajca wszystkie prymitywne cechy ukrai-

skie o tradycji kozacko-haj damackiej , doskonale rozimiie,

e przy absolutnej nicoci swoich uzdolnie i swojej wie-

dzy nigdy i nigdzie adnej wybitnej, kierowniczej roli

w normalnym ustroju pastwowym odegra by nie moga...

I to wanie wywoao i podsycao w olbrzymiej mierze t
awantur niepodlegociow, która tak czsto bya gr as-

pirantów minister j ainych, dcych do stworzenia takiej

republiki swoistej (czytaj: — siczowej), w której nawet

oni—bo z pustego nie nalejesz,—mogliby uj w swe rce
ca peni wadzy, honorów i korzyci...

Patrjotyzm w tej caej sferze zajmuje miejsce niesy-

chanie drugoplanowe

Pamitajmy, e czerwone hordy Lenina i Trockiego,

aby dosign Dniepru i owadn stolic Ukrainy, Kijo-

wem, musiay przela si przez gubernie Potawsk, Char-

kowsk i Czernigowsk, to jest przeci sam rdze ukrai-

nizmu, bo prowincja najbardziej narodowo uwiadomiona.

I przelay si

Nie przedary si, bo nikt tam najazdowi ,,obcych

wojsk" oporu nie stawia, lecz przelay si i po kilku

utarczkach z ,,wojskiem ukraiskiem", z tej a nie z tamtej

strony Dniepru jako tako zorganizowanem, dopiero — nie

wiadomo jak to nazwa; — w Kijowie czy pod Kijowem
wzgldny i wysoce charakterystyczny opór spotkay

Bo bya to walka na odlego... ,
.Bezbrzena

Ukraina", zebrawszy dla obrony swej stolicy zaledwie par
tysicy doskonale patnych ochotników, plua z armat

w ródmieciu ustawionych za Dniepr na hordy pukow-
nika Murawjewa, pukownik Murawjew zasypywa miasto

z p>oza Dniepru gradem armatnich pocisków, a „stolica"
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trzsa si bezsilnym gniewem i nienawici zarówno

wzgldem tej i tamtej ze stron wojujcych.

O obronie miasta w takich warunkach mowy by nic

mogo, wic „republika ukraiska" spakowaa manatki i za-

brawszy kilkadziesit pudów bibuy agitacyjnej, wydanych

ju uniwersaów i zaprojektowanych „praw" — ucieka

automobilami do ytomierza, Nie byo to ani uciliwe,

ani trudne. „Pastwo ukraiskie" zawsze skadao si nic

z prowincji, a wycznie z kilkunastu zarekwirowanych

w Kijowie gmachów, mieszczcych tytularnie minister-

stwa, komitety, kongresy, sejmy i inne nieurzdujce urz-

dy.,, A kraj ani na chwil nic z tem wspólnego nie mia...

Bo w kraju kady powiat, kade miasteczko i kada gmi-

na posiaday swój wasny niepodlegy komitet, swego ban-

dyt i swój lokalny,,, bezrzd,,.

Wic 28 stycznia 1918 r, ,,republika" przeniosa: si

do ytomierza, nastpnie przy pomocy Niemców w najci-

lejszym z niemi sojuszu wrócia do Kijowa, aby po paro-

miesicznych ,,rzdach" prawie na pó roku, bo do grud-

nia zawisn w powietrzu, gdy jenera Eichhorn uzna za

konieczne wprowadzi na tron fantazji ukraiskiej rzetel-

nego ju rosjanina — hetmana Skoropadskiego. Potem
przyszo powstanie Petlury przy wspóudziale i decyduj-

cej pomocy wojska niemieckiego, potem ofenzywa na

Lwów przy decydujcej zno^\ru pomocy austryjaków

i wreszcie bdne wdrówki Dyrektor j atu midzy Kijo-

wem, Winnic, Poskirowem i Stanisawowem, w czasie

których „Dyrektorjat" paktowa jednoczenie z Entent
i... z bolszewikami, korzystajc potajemnie z pomocy Niem-

ców i.,, Czechów i zawsze bdc gotów zdradzi wszyst-

kich... po porzdku.

Tak

—

nie przesdzajc jutra—przedstawia si w do-

bie obecnej zbiorowo nowoczesnej Siczy; — lud, motoch
i inteligencja a raczej póinteligencja ukraiska. Jest to

zespó pod wzgldem wartoci jego kulturalnych nader

wtpliwy, a wobec grozy bolszewickiej, idcej od pónoco-

wschodu, bardzo niebezpieczny. „Front wschodni" lada
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dzie wyrówna si moe. Tak zwana „pastwowo
ukraiska" kto wie czy zadania swego ju nie spenia,

przygotowawszy grunt drog eksperymentów demagogicz-

nych do zbratania rozbudzonych instynktów hajdamackich

z bolszewizmem moskiewskim,

W kadym razie idzie ku temu i Zachód, a przedc-

wszystkiem Polska stoi wobec najwyszej wagi pytania:

kto i w iaki sposób anarchiczny chaos poudniowo-ruski

ujmie w swe rce i tej lub innej rekonstrukcji ycia we-

wntrznego Ukrainy dokona?

Zbyt blizko stoimy wypadków, zbyt bezporednio ich

dziaanie na wasnej skórze odczuwamy, abymy w kilku-

nastu wierszach przygodnej broszury do prawa definityw-

nych sdów i kategorycznych wyroków pretendowa
mogli,,.

Spójrzmy natomiast uwanie na to, co ju we wscho-

dniej Europie si stao i postarajmy si zachowa w tym
rzucie oka na bieg spraw, tak cile z problematem pol-

skim zwizanych, najsurowsz moliwie bezstronno.



IX.

Rzecz jasna, e o ile rozbiory Polski stanowi

w dziejach wiata fakt wyjtkowy, niesychany, nie daj-

cy si wprost pomyle, bo wszelkim przesankom logiki

midzynarodowego poycia pastw przeczcy, — o tyle

wskrzeszenie i zcakowanic, rozdartego przed stu pidzie-

siciu laty olbrzyma tylko paska naiwno i banalny nie-

rzd umysów leniwych moe lokowa w paszczynie zwy-

kych ,,rewanów historycznych".,.

Poza kompleksem naszych osobistych, zupenie susz-

nych, odczuwa—odczuwa narodu przez dugie lata wyj-
tego z pod prawa, któremu ,,prawo ycia" zostaje zwró-

cone—nic moemy zamyka oczu na spontaniczn gr ze-

wntrznych si wszechwiatowych, nie zawsze zgodnych, bo

czciej jeszcze sprzecznych, a z równowagi wielowiekowej

i z usankcjonowanego przez wieki
,
porzdku" wyzwolo-

nych, która przewanie bez nas i przewanie nie dla nas

trzy pyty grobu polskiego odsuwa

Chwila wic nadesza wyjtkowa i—niezdecydowana.

Twarz naszego jutra nie ma jeszcze zoteg umie-

chu ycia, bo zaspina jest niepewnoci i trosk,,, A zim-

na rozwaga, hamujc nie miarodajne, bo tylko swoj pra-

wd wewntrzn sycone odgosy serca, dyktuje nam pew-

nik niezbity, e odbudowa Polski historycznej to take ka-

taklizm nie mniej przedziwny, gboki i w skutkach pot-
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ny, jak byo jej wymazanie z mapy Europy, dokonane

wród martwej ciszy trybunaów wszechwiatowych.

• Zawrotny, przerastajcy wprost niepomiernie wszelki

rachunek prawdopodobiestwa pogrom Niemiec, poow
globu ziemskiego zawichrzy i wszystkie ustosunkowania

midzynarodowe i midzypastwowe caego ju wiata bd
porwa, bd poplta. Za towarzyszy mu, pozornie

go poprzedzajcy, a w istocie genetycznie z nim zwi-
zany krach rosyjski, a raczej krach pozorów rosyjskich,

którymi od czasu Katarzyny anhalckiej Zachód stale si

udzi. Bo w chwili haniebnego upadku Niemiec moskiew-

ski wschód waciwym swym jzykiem przemówi i, potar-

gawszy sztuczne pta obcej sobie cywilizacji zachodniej,

grozi znowu potopem Hunnów, tym razem — Hunnów du-

chowych,

A Polska?

Polska znalaza si na pograniczu—na rubiey za-

manej potgi Niemiec i odrodzonej, waciwej potgi Mos-

kwy. Jest ona jako tama'—bez gruntu trwaego i bez usta-

lonych granic — mordowana wciekym atakiem dwóch

oceanów, które za wszelk cend do poczenia,,.

Ta chwila przysza waciwie w ostatnim roku woj-

ny, W cigu pierwszych jej lat interes Polski nie lea
na prostej linji interesu koaljantów — dopiero pknicie

zudy rosyjskiej, upadek i krach nietylko caratu, lecz caej

cywilizacji europejs:kiej, wbrew naturze gwatem przez

Piotra Moskwie narzuconej, przesun nasze pionki na sza-

chownicy europejskiej, a na zegarze dziejowym wydzwoni

pierwszy kwadrans—godziny polskiej.

A potem zaamay si Niemcy... Za by to upadek

tak gwatowny, tak najmielsze nadzieje Koalicji przera-

stajcy ^i tak niezmiernie gboki , e wypadszy z granic

przewidywa ludzkich, wszystkie lin je planów i zabiegów

dyplomatycznych splta i zgoa now órjentacj w stanie

rzeczy, bezporednio z kocem wojny zczonych, wytwo-

rzy.

Zamknita zwykle do czasu tajemnica elaznego
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zwizku nastpstw i przyczyn zrzucia swoj chwilow za-

sane i pokazaa tym, którzy myle chc i potrafi—nie-

bezpieczestwo nowe,,. Anarchiczna Moskwa, korzystajc

z zamtu niemieckiego, pragnie via Polska bolszcY/izan

nad Ren a z n^d Renu w wiat przela,,. Zmiadone go-

spodarczo i militarnie Niemcy jedyn nadziej odrodze-

nia swojej siy zachannej i swego prawa przemocy poka-

daj w wyzyskaniu anarchicznego bezadu i bezwadu Mo-
skwy i Ukrainy.,,

Pogodzeni (,,,chwilowo) z koniecznoci strat tery-

torjalnych na Zachodzie, pozbawieni floty i kolon ji, uni-

cestwieni na polu ekspansji zamorskiej i pozbawieni mo-
noci wydcstanla surowców ,,ze wiata"— Niemcy patrz

na Rosj i tak zwan Ukrain, jako na jedyne olbrzymie

i przebogate terytcrjum dla ekspansji i dla grabiey.

A poniewa na drodze do tego „Eldorado" wyrasta nic

maa, bezsilna, etnograficznym faszem okrojona Polska,

lecz potna, prawdziwa, olbrzymi piersi oparta o mo-

skiewski wschód Rzeczpospolita historyczna, wic byoby
czem wicej, ni lekkomylnem przypuszcza, e Niemcy

starych wysików nie powtórz, aby Polsk wewntrz osa-

bi, kresów pozbawi i murem nienawici od terenów mo-

skiewsko-ruskich odgrodzi.

I ta robota ju jest w penym biegu. Anarchiczny

zamt w naszym kraju, powód bolszewicka na Litwie

i na Biaej Rusi, rebeija ,,ukraiska" pod Lwowem i krwa-

we mordy na Rusi Poudniowej, to akcja wewntrznie

jednolita, to czerwony taniec bezmylnych manekinów

i zezwierzcone)"" dziczy pod ukryt batut nie grotesko-

wych Wilhelmów Habsburskich, lecz mdrych i przebie-

gych Solfówi Rantzau'ów, za którymi i przy których stoi

cay sztab ,,teoretyków" upiestwa o barwach tak sprzecz-

nych, i bardziej pstrej tczy wyimaginowa nie sposób.

al, haba i wstyd, paska pokora i unionc sual-
cza, ale tam — w Metzu i Strasburgu... A wewntrz,
w ukryciu sprawna i mistrzowska organizacja) gospodar-

czej odbudowy na koszt naturalnie Rosji i przedewszyst-
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kiem Polski—bo tak kae geografja—ju jest w pyenym

biegu... Pod t>Tn wzgldem stoj w zgodn-^-m i bratnim

szeregu wszystkie stronnictwa — od junkierskiej konser-

wy — do na j skraj niejszego judo-socjalizmu wcznie...

Solfy przewanie o tern myl, a ich dyrektyw przy po-

mocy wszelakich grafów von Kessler, rady onierskiej

w Ober-oscie i tajni agenci, nie w>'czaic czynnych „nad-

poniczników" w ,,pastwie" Petlurów i Szweców, nawet

czasem bez rozkazu, moc przedziwnej intuicji w ycie

wcielaj.

Jako dowód niechaj suy szataski pomys przemar-

szu wojsk niemieckich przez Polsk, obliczony na znisz-

czenie naszych modych urzdze pastwowych i na wy-

woanie zawieruchy wewntrz Polski oraz na poredni
i nader skuteczn pomoc bolszewikom na Litwie i bandom
Petlury, czyhajc>Tn na Wschodni Galicj, Chemszczy-
zn i Podlasie przez zaabsorbowanie naszej siy wojsko-

wej w rdzennych orodkach kraju...

Wic wtpi nie mona, e nie wszystko w tej wo|-

nie zostao dokonane, Militaryzm krzyadci ley w gru-

zach, ale mózg, sumienie i obyczaj teutoski ciesz si sta-

rem zdrowiem i—konspiruj. Ludendorff uleg, ale po-

spolity Fryc zbami szczka i godnym wzrokiem szczodr

Moskw przez- mur polski wypatruje.

Wic zapomina nie wolno, e najw>'sza baczno
musi by zwrócona ku temu, aby potgi niemieckiej, któ-

r genera pruski na Zachodzie zaprzepaci, mdre Solfy

: i>ospolici Frycowie na wschodniich kresach Rzeczypc-

spolitej wród cmentarzy kultury polskiej nie odbudowali.

I tu, w tern miejscu pajaca sprawa uspokojenia

wschodu rosyjsko-ukraiskiego cile, nierozerwalnie z „za-

gadnieniem polskiem" si wie.
Aby t niezbit prawd zrozumie i w wiadomoci

naszej utrwali — do jest z uwag w wewntrzn tre
1 istotny sens naszego osaczenia wnikn...

Bo przecie — my jestemy osaczeni, osaczeni do-

koa...



— 69 —

Mamy wojn na czterech frontach. Caa nasza linja

graniczna pdi si ogniem walk nam narzuconych, walk

z naszej strony wycznie obronnych.

Ani jeden strza polski nie pad po za granic nie-

zaprzeczalnie pK)lsk, ani jeden onierz polski nie dokona
pogwacenia granic cudzych, nie mamy na sumieniu am
jednego aktu publicznego, któryby nosi charakter odru-

chów aneksyjnych,

I mamy wojn.
Mamy cztery wojny graniczne, tak doskonale z ze-

wntrz dopasowane, e w Boguminie odak czeski nasze

ostatnie wrota wolne, zdradziecko pochwyciwszy, zbrojn

doni zawar,

A w tym ucisku, okalajcych nas zewszd cudzo-

ziemskich si wrogich, jestemy nietylko prawie bezbronni,

lecz i niezorientowani, bo nasza opinja publiczna wci
jeszcze nie zdaje sobie dokadnej sprawy z istotnej treci

tych faktów, które rozwijaj si konsekwentnie i z charak-

teru tego niebezpieczestwa, które coraz wyraniej szero-

koci naszego bytu pastwowego za^graa.

W tych wojnach pogranicznych uderza przedewszyst-

Idem solidarny zespó napastników, których interesy nie

zawsze s zgodne, bo czciej sprzeczne i wzajem si wy-

kluczajce, Czech z Niemcem—Rusin z Moskw—zamas-

kowany imperjalizm krzyacki z now form imperjalizmu

dziczy wschodniej,,. Towarzystwo, jak widzimy, rónolite

a zbrojne i caym niemal swym frontem ornym przeciw-

ko nam zwrócone.

To nie jest zwyky najazd, zwyky gwat, zwyczajna

wyprawa po zdobycz i up bogaty... Nietylko Gdask
i Karwina, Borysaw i sól Kauska, Idlka set tysicy l-
zaków i Orawian, a nawet ,,odwieczne prawa do Halicza,

Chemu i Podlasia" w gr weszy...

Dzisiejsza walka z nami, to walka apetytów o wiele

szerszych, o wiele dalej poza bezporedni cel rabunku

idcych. Szczupa gar pospolitych parweniuszów z Pra^i

pretenduje o latifundia i o rol magnatów europejskich,
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dzicz wschodnia pragnie zama jedyn zapor, aby si

moga wla do cywilizacji; mocny, jak wszystko co prymi-

tywne, atawizm kozacko-hajdamacki rwie cznik pclski

—

jedyny wze, który gc wizi w Europie—aby si móg
urzdzi po swojemu; powalony na ziemi, lecz peny si

ywotnych bankrut niemiecki usiuje podminowa, zwzi
i csabi jedyny wa, który go cd niespoytych a dotd
martwych zasobów i skarbów moskiewskiego wschodu od-

gradza, aby móg stra franko-angielsk ckpi i nad lekko-

mylnem krótkowidztwem swoich stróy zatryumfowa;

wreszcie w Paryu gromadz si rycerze ,,jedinoj i niedie-

limoj" z panem Sazonowem, przyjacielem ,,autonomicznej

Polski" na czele, wycignwszy do boju kolubryn-olbrzy-

ma w pcstaci wci jeszcze olepiajcych kapitalizm fran-

cuski wspomnie sojuszu z potn i zjednoczon Rosj...

Cele tych przygodnych aljantów s róne, lecz dro-

ga jedna i dla tego id nie razem, lecz — jednoczenie...

I dla tego strategia ich polega na pilnem wyzyskiwaniu

pomylnych okolicznoci na wszystkich frontach polskiego

osaczenia... Gdy Czesi zajmuj lsk, Ukraicy zgaszaj
oderwanie wschodniej Galicji, a Hindenburg gromadzi ar-

mj ochotnicz na Gdask i Pozna... Gdy bolszewicy za-

bieraj Wilno, a bezbronna Polska krwawi si pod Cieszy-

nem i Lwowem—ataman Petlura i generaowie Greków
i Kcnowalec traktuj z koalicj, jako jedyni faktyczni

obrocy Europy i cywilizacji... od bolszewizmu. W chwili,

gdy dziatwa i kobiety lwowskie gin w okopach od kul

ukraiskich, panowie Masaryk i Kramarz zabieraj nam
Spi i Oraw i zakadaj w Kijowie fundamenta aliansu

w pcstaci ,,czesko-ukraiskiej izby handlowej..." Prawdo-

FK)dobnie przyjaciel nasz pan Sazonow spraw... ,,
polskiej

autonomji..." równie zapobiegliwie w Paryu pilnuje... Za
w szeregu tych, których wymieniem, stoi sprzymierzeniec

potny, którego waciwie wymienia nie potrzeba—alians

ydów caego wiata, pozostajcy do nas w stosunku zupe-
nie wyranym i zdecydowanym...

Czy mam sumowa?...



— 71 —

Jestemy osaczeni—nie wypadkowo,,.

Jest to walka z widmem Rzeczypospolitej - przed-

murza.,.

Jest to atak na jej rol dziejow i na jej wielkie po-

sannictwo w czoowej walce o pokój powszechny i trwa-o równowagi si wszechwiatowych.

Wyprowadzi std elazie a daleko sigajce konse-

kwencje nie trudno,,,

A czynic to—przy najgbszem poszanowaniu praw

i zasad uczciwego poycia pastw i ludów—^nie moemy,
a raczej nie powinnimy ani na chv/ii traci z oczu, nie

tylko dla naszej wasnej korzyci, narodowo-pastwowych

interesów i zada Polski.

Kto rzuci myl trafn, e dwa wrogie nam morza

zbratane, w cigu stu pidziesiciu lat, przykryway nas

swoim ogromem,,, A gdy kataklizm wszechwiatowy po-

wierzchni ich zwichrzy i oba morza aroczne niby rócz-

k czarodziejsk rozdzieli, z martwej toni wód wyonia
si Polska-—jak przesmyk.

I tak bdzie przez wieki.

Tam na pograniczu Niemiec i Moskwy,

Jej Ics i los tych walorów wszechludzkich, dla któ-

rych jej istnienie jest jednym z warunków gwarancyjnych,

zaley od jej siy wewntrznej, od jej mocy przestrzennej

i od pewnoci tych granic, któremi, jako pastwo, rozpo-

rzdza bdzie.

Bo oba morza wkrótce ochon i znowu ku sobie po-d i adna sia oprócz naszej wasnej od katastrofy za-

lewu powtórnego ojczyzny naszej nie ocali.

Ogólniki tu nie wystarcz. My zupenie jasno i szcze-

rze formuujc te postulaty niezomne, od których bezpie-

czestwo i caa przyszo pastwowa Polski zaley, pa-

mita musimy, e wród nich jednio z miejsc naczelnych

zajmuje uporzdkowanie Ukrainy, która w adnym wypad-
ku pod wadz Moskwy wróci nie powinna i od wpywów
niemieckich uwolniona by musi.,.

Niezalenie wic od takiego lub innego wykrelenia
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granic wschodnich Polski waciwej, nic moe by dla nas

obojtnem to zwaszcza, co poza cian ukraisk dzieje

si i dzia bdzie. Nie dla tego wycznie, e tam was-

no polska marnuje si i zgin moe; nie dla tendencji

imperjalizmu kupieckiego, któryby nad Dnieprem polski

Tonkin lub Maroco upatrywa; lecz dla powodów wyej
podkrelonych, które to czyni, e w caoksztatowym roz-

woju spraw ukraiskich nie cudza, lecz

—

nosru res agiur.

Pilnowa wic tych spraw, wpywa na nic w kie-

runku dla obu narodów zarówno dodatnim, a nawet w pew-

nej mierze kierowa niemi jest naszym obowizkiem,.,

/ prawem...

Podkrelam ten tytu ostatni, bo z ca stanowczoci

uwaiam za moliwe i za wskazane stwierdzi, e wspó-
czesny ukrainizm, jeeli zechcemy w nim uwzgldni rze-

telny pierwiastek wiadomoci narodowej, swoje zacztki

i swój rozwój, przez system rzdów moskiewskich hamo-

wany, Polsce i narodowi polskiemu zawdzicza,

,,Krainy,,, nazw Rusi poudniowej obejmowane—^pi-

sze Aleksander Jabonowski *) — nie stanowiy nigdy ani

politycznie, ani -etnograficznie, czego w sobie zwartego,

zaokrglanego, wyodrbnionego, co wicej — nawet pod

wzgldem etnograficznym. Nie stanowiy nigdy, w najbar-

dziej nawet oddalonej przeszoci, jednego wolnego pa-
stwa... Dopiero Unja Lubelska jednoczy krainy ruskie po-

udniowe. Odtd te Ru poudniowa, majc od Maopol-
ski, Wgier i Woos;zczyzny granice wicej pewne, zdoby-

wa sobie pod wzgldem polityczno-geograficznym bardziej

okrelone rubiee..." Tu wic na terytorjum pastwowem
Rzeczypospolitej polskiej i pod jej opiek ,,dosza ^o sa-

mowicdzy ruska narodowo,,," ,,Ru" przez wiele

wieków senna, lecz nigdy nie obumara — ,,Ru", która

dzi dla siebie szuka nowej, wyróniajcej nazwy i zna-

le j chce w ,,Ukranie" — ockna si pod panowaniem

*) .Mistorja Rusi poudniowej do upadku Rzeczypospolitej

Polskie/".
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polskiej korony i pocza nabiera samowiedzy, potgujc
wiadomo swej odrbnoci wobec ssiednich ruskich (ro-

syjskich) terytorjów i przekazaa j dalszym pokoleniom

po upadku Rzeczypospolitej..."

Te zdania znakomitego badacza i wytrawnego znawcy

<izi€jów Rusi komentarza nie potrzebuj. Zawieraj one

prawd tak istotn i tak wielk, jak wielk bya naiw-

no, ignorancja a po czci i maoduszno tych patrjo-

tow ukraiskich, którzy pod knutem carskim usiowali

wzmocni oddech Ukrainy—nienawici do Polski.

Po rozbiorze Rzeczypospolitej wszystkie monoci du-

chowego rozwoju Rusi poudniowej zamary... Pi pó
nocnego despoty wszelk odrbno rusk zgniota i trzy-

majc lud prosty w ciemnocie absolutnej, tak doskonale

dusz warstw inteligentnych op>anowaa, e i na Zadnie

-

przu i na caej wogóle Hetmasczynie zamiast patrjo-

tyzmiu czynnego pocz si snu, jak pajczyna misterna,

lekld i coraz lejszy ,,sentyment ukraiski"... wyraajc si

najpowaniej w koncepcjach poetyckich i wogóle literac-

kich i zajmujc w yciu potocznem miejsce drugoplanowe

i coraz mniej widoczne. Jzyk ruski, czyli, jak go zw
dzisiaj, ukraiski, sta si w pencm tego sowa znaczeniu

gwar ludow... Nikt na Rusi zwaszcza prawobrzene:

o istnieniu jego domyle by si nie móg, jeeli z lud-

noci wiejsk stycznoci nie mia... Na ulicach miejskich,

w sklepach, w teatrach, nawet w teatrze ukraiskim wród
widzów nikt, nigdy jzyka tego nie sysza. Nawet drobne

mieszczastwo, przedmiecia zamieszkujce, uywao mo-

wy najhaniebniej rusycyzmamami skaonej... I nietylko

Rusin Gogol po rosyjsku pisa, lecz i olbrzymia wikszo
pisarzy i inteligentów i to tak zwanych inteligentów „czyn-

nych" w domu i midzy sob porozumiewaa si prawie

bez wyjtku, nie jzykiem rodzinnym, lecz rosyjskim.

A jednak jeeli nie zbudowano Ukrainy niepodlegej,

to nie2^przecz€iii€ jeden z epizodów rewolucji, która ca-

rat rosyjski podara, na miano ukraiskiego susznie

zasuguje. I jeeli dzisiejszych prowodyrów ukraiskich,
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pó-dzikich, atamanów i niedouczonych ministrów za przed-

stawicieli ukraiskiej duszy narodowej uzna nie moemy<^

leeli wród ciemnych mas ludowych poczucie odrbnoci
etnicznej wci jeszcze tylko z podwiadomych otchani

duszy niemiao si sczy—to nie znaczy, e cay wspó-
czesny ruch ukraiski jest sztucznym humbugiem, absolut-

nie istotnego a waciwego podoa pozbawionym.

Tak nie jest...

wiadomo ruska nie zanika,.. Ona yje, ona nie-

jedn pier uczuciem szczerem i rzetelnem wypenia i nie-

jednym czynem imperatywnie rzdzi. Gdyby jej niebyo

—

szalona gra przerónych atamanów wojskowych i cywil-

nych o typie ,,Houbowicz i spóka" nie miaaby zabarwie-

nia pastwowego. Gdyby jej nie byo, bolszewizm carskiej

Rosji na dwa typy—moskiewski i ukraiski—nigdyby si

nie rozama... Wic ta wiadomo ukraiska, wiekow
plag ucisku Moskv/y przeya i istnieje,,. Tylko nie do
urosa i nie do zmniaa,,. Tylko ze wzgldu na ob-

szar kraju i ludnoci jest za maa 'i dla samodzielnej

a skutecznej pracy pastwowo-twórczej niewystarczajca.

Stwierdzajc przeto powtórnie, e wiadomo ukra-

iska yje, lub raczej,' e do ycia si zrywa — pytamy,

czy to przetrwanie niewoli moskiewskiej nie m nic wspól-

nego z nasz wasn prac obronn, czy stoi ono poza

obrbem wszelkich wpywów polskich??...

Inaczej mówic, gdyby ludno polska, Ru poudnio-

w zamieszkujca, Icark pod jarzmem moskiewskim ugi-

a i wynarodowi si daa—czy wówczas rusyfikacja in-

teligencji ruskiej (ukraiskiej) nie byaby tak pena i do-

skonaa, e sam myl o ,,niepodlegej Ukrainie" nalea-

oby ulokowa w paszczynie takich uroje fantastycz-

nych, które wszelkiej treci realnej s pozbawione?

Ta strona ,,odrodzenia ukraiskiego" zajmowaa myl
nasz polityczn, jak dotd, najmniej, a waciwie nie

/.bjmcwaa jej wcale. A jednak dzi, gdy problemat ukra-

iski wzniós si do poziomu takich zagadnie historycz-

nych, które nictylko le na naszej polskiej drodze, lecz
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s jaknajcilej z problematem naszego wasnego istnienia

zczone, nie od rzeczy bdzie chocia pobienie i z tego

pmnktu widzenia na „rozwizanie" • kwestji ukraiskiej

spojrze, —
Naley przyzna, e roboczy aparat biurokratyzmu

carsiclcgo na kresach doskonale by przystosow^any i do

tego rodzaju roboty, któr mia peni i do tego gatunku

materjau, którym kresowe warsztaty carskie operoway.

Wobec ludncci wociaskiej, która waciwie cao lud-

noci tamtejszej reprezentowaa, carat wystpov/a w rcli

dobroczycy, który j od ,,gwatów polskich" obroni, wol-

noci wzgldn uszczliwi i ziemi obdarowa, rzuciw-

szy w otcha ciemn dusz prymitywnych niewyran na.'

dziej, e i reszta ,,ziemi paskiej", co na kresach zna-

czyo ,,ziemi polskiej", kiedy do wociastwa (,,sela-

stwa") nalee bdzie. Pozatem mózg ludu trzymany by
na uwizi. Szkó tak jak nJe byo, analfabetyzm stanowi

zasadniczy paragraf systemu, a na stray bezbrzenej

ciemnoty postawiono pcpów-andarmów, u których car

przed Chrystusem, a wasny Interes nawet przed carem;

poczesne miejsce zajmoway,

O inteligencji ruskiej mówilimy wyej. Bya ona

tak absolutnie przez kultur rosyjsk pochonita e uczu-

cia jej narodowe spady przewanie do poziomu senty-

mentu, który wystpowa sporadycznie, e tak powiem li-

teracko i od wita i najdoskonalej z pastwowoci car-

sk i z przewag kultury wszechrosyjskiej si godzi.

Wobec nad wyraz niskiego stanu spóczesnej kultu-

ry ruskiej (ukraiskiej), wobec zupenego braku tradycji

pastwowo-niepodlegociowych by to stan rzeczy w wy-

sokim stopniu dla ,,ukrainizmu" niebezpieczny, bya to

droga do zupenego wyganicia nawet tych pierwocin po-

czucia ruskiej odrbnoci narodowej, które na gruncie

Rzeczypospolitej Polskiej wyrosy i pod jej opiek a do

rozbiorów krzewiy si i mniay.
Otó miemy twierdzi, e nie wszystkie promienie

tej opieki rozbiory pogasi byy zdolne. miemy twierdzi,
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e dziki temu, i R2:cczpospolita historyczna nigdy w du-

szy narodu polskiego nie zamara, nigdy w lataci wizien-

nych rzdzi naszym umysem, energj i wol nie prze-

stajc—wic i ta jej opieka nad uwiadomieniem niaro-

dcwem ludu ruskiego wród zmienionych warunków

w zmienionej formie rol sw historyczn a do ostatnich

czasów wykonywa nie przestawaa.

Polskie kresy Rzeczypospolitej w cigu stu pidzie-

siciu lat niewoli moskiewskiej byy dla Ukrainy przyka-

dem i szko, pogldowym pokazem idei narodowej i y-
wego patrjotyzmu, unaocznieniem obowizku i ofiary na-

rodowej, ródem wiedzy, co to jest „ojczyzna" i jak t
wito naley szanowa, kocha i broni,,,

W czasach, gdy rzd carski wszelkie lady odrb-
noci Rusi poudniowej zaciera i przy pomocy szkoy,

cerkwi, suby wojskowej i niepolednich, czsto istotnie

piknych i gbokich form umysowoci rosyjskiej dusz
rusk (ukraisk) bd usypia, bd w niewol bra, bd
znieprawiajc nadziej zysku, kupowa—,,Polska" na kre-

sach nietylko niezomnie trwaa, lecz krwawic, w um-
czeniu najwyszem rozwijaa si i rosa,,. aden kompro->

mis nigdy wikszoci polskiej nie pokala, nigdy masowe
odstpstwo polskie oczu ukraiskich nie uderzao, zbioro-

wo polska na kresach w swojem umiowaniu sprawy oj-

czystej i w swojej nienawici i pogardzie dla Moskwy ry-

sowaa si zawsze w wyobrani otoczenia ruskiego, jako

cao zwarta, bez zastrzee wytrwaa i nieprzejednana.

Polskie spoeczestwo kresowe do miljona gów licz-

ce — dworskie,
,.paskie", wszdzie i dla wszystkich wi-

doczne, bo jak gdyby na wieczniku stojce—swoim sta-

nowiskiem zdecydowanie antyrosyjskiem i wskutek swoich
wyranych sympatji ukraiskich (,,sentymentu" w niczen\

uczu rzetelnie polskich nie pomniejszajcego) — szczepi-

o i szczepio, jak sadzimy, skutecznie w umysach ota-

czajcej go spoecznoci ruskiej pojcie rónicy narodo-
wociowej niidzy Rusi-Ukrain a Moskw. I>wór i wo-
:4óle dom polski by szczelnie przed Rosjanami i j^y-
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Idem rosyjskim zamknity... Nikt z Polaków kresowych

—

zwaszcza na wsi mieszkajcych—dobrze po rosyjsku nie

mówi i nigdzie poza urzdem jzyka tego nie uywa,
a kobiety kresowe do ostatnich czasów zupenie mowy
moskiewskiej nie znay. Natomiast jzyk ruski (ukraiski)

z najwysz yczliwoci po dworach by traktowany, j-

zykiem tym caa ludno polska zupenie swobodnie

(o wiele lepiej od wikszoci inteligentów ukraiskich) mó-

wia i uywaa go chtnie, nie krpujc si i nie kryjc,

a piosenka ruska do ostatnich czasów stanowia ulubiony

repertuar domów polskich — i na folwarku, i Wfe dworze,

i w paacach.

Zapoznawa wpywu tej suggestji zbiorowej i przez

dugie szeregi dziesitków lat trwajcej nie naley.

Wytrwao i cigc polskich uczu patrjotycznych,

nasza obrona narodowa, przed adn ofiar nie cofajca

si, nasza nienawi i nasz wstrt niekamany do wszyst-

kiego co z Moskwy szo, lub z Moskw trzymao, nasze

spiski i powstania, nasze szkoy tajemne, nasze kocioy,

jako ostoje uczucia polskiego i twierdze naszej organiza-

cji narodowej, zwaszcza wród niszych warstw spoecz-

nych — niezaprzeczenie, jak rzeklimy wyej, byy dla

ludnoci ruskiej przykadem i szko praktyczn, która

olbrzymi jeeli nie stanowczy wpyw wywara na kszta-

towanie si ruskiej, czy jak j dzi nazywaj ukraiskiej

wiadomoci narodowej.

Szkicowy program niniejszej pracy nie pozwala nam
na szerokie tej strony zagadnienia ukraiskiego traktowa-

nie. Nie moemy wszake nie wspomnie o wszechmonych
wpywach liceiun Krzemienieckiego, szkó polskich pu-

blicznych, które prawie do jx>owy ubiegego stulecia na
Rusi kwity i byy jedynemi wiata i kultury zachodniej

krzewicielkami oraz uniwersytetów kijowskiego i charkow-

skiego, które przewanie siami profesorskiemi z Krze-

mieca (pK) zamkniciu przez rzd w 1830 r, licettm) i mo-
dzie akademick znowu przewanie polsk egzystoway.

Pomijajc wpywy polskie w ociennej Galicji tru-
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dno równie nie wskaza, e ukrainizm naszej poezji ro-

mantycznej i powstanie nasze listopadowe i spisek Konar-

skiego i rok 63-ci, i tacy dziaacze jak Antonowicz i Ryl-

ski, jak Syroczyski i Krzyanowski oraz tyle innych

czynników polskich w dziele ukrainizacji Rusi niezaprze-

czenie powan rol odegray.

Rozumieli i uznawali prawd powysz i ci przedstawii

ciele inteligencji ukraiskiej, których nie zalepiaa obd-
na teorja budowania ukrainizmu za pomoc falsyfikacji

wspólnych dziejów polsko-ruskich... Rozumia to mocniej

od innych, <» przerastajacy ich wszystkich—wedug susznych

sów profesora Ludwika Janowskiego*)—ó gow, a ci-

lej mówic o dusz, Kulisz, który -w jednym wierszu wy-

powiedzia te pikne i gbokie sowa:

„Ne meczom nam buo Polszczu wujowaty **),

Rozumom, taantora, sowom tym wiatym

Predkowicznim skarbom, szczo u nas ni odniaty.

Ni wkrasty ne udatsia despotam tupym...

Czy u Lacha dla sowa ne buo swobody,

Abo dla taanta ludkoci lubwy?

Rozumu b Rusyna i izuit ne wszkodyw,

K9y wyn ne znyknuw posered' Moskwy.

Chto meczem wojuje, od mecz i zhyne".

*) Ludwik Janowski: ..O tak zwanej Historji Rusów". Kra-

ków. 1913 r.

") Nie mieczem naleao nam z Polsk wojowa, lecz rozu-

mem, talentem i tem witem sowem, które jest skarbem odwiecznym

i klórcfio despoci nie zdoaj nam ani odebra, ani ukra...

Bo czy u Lacha nie byo swobody dla sowa, dla talentu, dla

uczu lud/kich lub dla mioci? Rozumowi Rusina jezuita by nie za-

szkodzi, kiedy ten rozum nie zagubi si wród Moskwy...

Kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie...
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Prawda, e mdre cslrzeenie Kulisza pozostao

bez echa.

Prawda, e caa Ru cblana jest dzisiaj krwi pol-

sk i e nieznan dziejom groz tcm te obszary ycia

w martw pustyni rkami obdnego okruciestwa zmie-

nione, A polskie przeycia kresowe doby obecnej posia-

daj cech kamiennej samotnoci gazów dzikich, ludz-

koci dotd nieznanych...

Stwierdzajc jednak t smutn rzeczywisto, po naj-

cilejszem zbadaniu naszego sumienia mamy pene pra-

wo wyrzec, e: — nie jest to suszna zapata, e to nie

jest nawet zemsta, .,

Krwaw zapat poprzedza zwykle grzech, zemst
wywouje zo uczynione, ., Jaki grzech, jakie zo dwigaj
te barki polskie, na które dzisiaj spada krwawa egzeku-

tywa unicestwienia?,,.

Nie handlowalimy nigdy dobrem tej ziemi, nie wy-

zyskiwalimy ani kraju, ani ludzi. Rozumna praca. dla do-

bra nietylko wasnego charakteryzuje wysiek i wol pol-

sk na caym tym etapie dziejowym, który pami poko-

lenia yjcego ogarn moe.
Za caratu stalimy zawsze w szeregu nie krzywdzi-

cieli, lecz ucinionych i pokrzywdzonych — nie w dwo-

rach i chatach polskich rekrutowano wówczas oprawców

i wykonawców gwatu i przemocy, nic na listach prowoka-

torów i katów, lecz w nieskoczonych aktach wyroków s-
dowych i administracyjnych z dziau ,,sprawy polityczne"

szukane naley nazwisk polskich, 'Nasze ycie codzienne

byo codzienn walk z niesprawiedliwoci i zbrodni,

które paczyy egzystencj nietylko nasz.

Polskie konspiracje i powstania byy mierteln wal-

k, która rwaa acuch nietylko polskiej niewoli,

A gdy carat upad, nasza pier odetchna najg-
biej i najszczerzej... A gdy dzika anarchja ogarna tere-

ny, cofajcej si w nieadzie armji rosyjskiej, mymy nie

rzucili ziemi, przeciwnie, praca polska tam na kresach,

rozwjajc si, a raczej trwajc w warunkach najtrudniej-
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szych i niemaJ strasznych, rzucia do spichrzu pastwo-
wego nieprzebrane skarby ywnoci, znowu nie z naszej

polskiej winy unieruchomione i martwe. Prawie na linji

bojowej, wród ckropnych warunków najbliszego tyu ar-

mji, wród zowrogich obietnic wywaszczenia, w skbio-
nych mgach rozptania najdzikszych instynktów, przy

absolutnym braku wszelkiej wadzy, bez nadziei prawie, e
plon dzisiejszy ocaleje, a plon przyszy do wasnych za-

siek zebrany bdzie — pracoway dwory i folwarki pol-

skie nie aujc nakadów, kierowane elazn wol twór-

czoci, która tylko z poczucia nierozerwalnych wzów,
czcych pracownika z ziemi rodzinn wypywa moe.

Czy bya to krzywda?... Czy bya to praca tylko dla

siebie?,,. Czy nie bya to raczej obywatelska suba na

poytek kraju, na poytek caej ludnoci ziem ruskich?,..

Podkreli tu naley, e stosunek polaków kreso-

wych do nowopowstajcego
,
(pastwa ukraiskiego" by od

pocztku szczerze yczliwy. Uniwersa ukraiski z dnia

12 czerwca 1917 roku, ogaszajcy „ukraisk niepodle-

go",
,
.Dziennik Kijowski", organ ziemian polskich na

Rusi, powita nasipujcemi midzy innemi sowy:

,,My, polacy, nie jestemy tu elementem napywo-
wym. Nie jestemy spoeczestwem urzdników, nadzor-

ców, wyzyskujcych konjunktury chwilowe kupców i afe-

rzystów, lub wyzyskujcych gleb i jej soki ywotne plan-

tatorów. My, aczkolwiek mniejszo, jestemy rdzenn lud-

noci tego kraju, my najistotniejszymi fibrami jestemy
z t ziemi i z jej dziejami zwizani,,'. My sdzimy, e
nad nasz wspóln przeszoci wci jeszcze zawisaj
batoga carskiego konsekwencje. My wierzymy, e pena
wolno narodów, niszczca obaw zachannoci imperja-

lizmów ssiedzkich, pozwoli szczerze t przeszo zbada
i osdzi i e wyuskana z powijaków sztucznej nienawi-

ci prawda zdejmie z niej kltw i pozwoli obu narodom
patrze w te dni doli wspólnej spokojnie, a nawet ra-

donie".

.,1 dlatego—koczy , Dziennik"—daj Boe szczcia
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i pomylnoci tej ziemi, która jest i nasz ziemi rodzin-

n! Daj Boe szczcia i sawy jej gospodarzowi prawo-

witemu! Niechaj i tam, w przyszej Polsce niepodlegej,

gdy waszym ssiadem zostanie i tu na Rusi ukrainnej,

w obu krajach i u obu narodów-gospodarzy czynem si

stanie—sprawiedliwo. Zagwarantowawszy suszne prawa

mniejszociom i my i wy tylko moc wasnego narodu ro-

ziminie i opatrznie pomnoymy.,,"

Wic o winach doranych, wic o grzechach specjal-

nie polskich mowy tu by nie moe, za zdawkowy fra-

zes propagandy ukrainofilów galicyjskich, uniwersaów

wywaszczajcych i broszurkowej bibuy bolszewickiej, ja-

koby konfiskata dóbr ziemskich na Rusi skierowana zosta-

a w imi ,,zaisady demokratycznej" przeciwko
,
(przesta-

rzaym fermom feodalizmu rolnego"'—najsabszej nie wy-

trzymuje krytyki i zaliczony by powinien do liczby fra-

zesów o tyle pustych i faszywych, o ile gonych i nie-

stety bardzo rozpowszechnionych.

Konfiskata i poczone z nimordy i grabiee dotkn-

y nic paace, nie dwory, nie ,,dobro paskie", ale cae
obejcia, cae jednostki gospodarcze, zaspalajce cisym,

nierozerwalnym cznikiem ekonomicznym dwór, folwark

i czworaki, waciciela, oficjalistów i polsk czelad rol-

n.,. Klska dotkna cae spoeczestwo polskie nai kias-

sach ruskich, wszystkie klasy i stany, cay obszar naszych

wspólnych interesów gospodarczych i kulturalnych, cay
bieg naszego ycia zbiorowego we wszystkch jego kana-

ach i rozgazieniach, W naszym organizmie zbiorowym

niema tam dzisiaj ani jednej komórki nie poamanej, ani

jednej tkanki nie zagroonej, ani jednej funkcji nie za-

trzymanej gwatownie, bd nie wynaturzonej w sposób

potworny,,.
,

Zostalimy wywaszczeni i jestemy zbrodniczo wy-

mordowywmi—bez wyjtku wszyscy, A zowieszczy po-

wiew wszechstronnej, bo nietylko materjalnej ndzy, gu-

chym, martwym szelestem dotyka przcdewszystkiem po/-

skie warstwy nieposiadajce, t olbrzymi wikszo pol-
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skiej zbiorov/oci kresowej — dzierawców, oficjalistów,

pracowników fabrycznych i polsk sub folwarczn —
dla której konfiskata polskiej ziemi jest wyrokiem, skazu-

jcym j na bezbrzen ndz, bd na wygnanie.

Niejednokrotnie syszy si zarzut, e obrona pol-

skiej majtnoci kresowej, to obrana „paskich interesów

klasowych". Czy by kiedykolwiek zarzut bardziej niesu-

szny i bardziej do cynicznego urgania zbliony?,'

Policzcie nas! Poiiczcie ,,tytuy posiadania" naszego

i policzcie te rzesze i zastpy, które oprócz gowy na kar-

ku i rk wytrwaych, nie maj nic ponad mono zarob-

kowania, któr im pogromy i konfiskata nie ich ziemi —
wydzieraj i niwecz, Tc rzesze niezliczone, ta olbrzymia

masa bezrolna i najczciej wszelkich tytuów wasnoci
pozbawiona, a wszystkiemi nerwami swego ycia z rol
zwizana—to proletarja polski kresowy—proletarjat, któ-

ry dzisiaj krwi broczy i brutalnie jest wyzucany poza

nawias monoci ycia — proletarjat ju nietylko bezrol-

ny, ale i bezdomny, na tuactwo i bezgraniczn ndz
skazany,

I dlatego konfiskata polskiej wasnoci oraz mordy
i poogi, to nic jest porachimek z ,,panami", to nie demo-

kratycznie w imi hase reformy socjalnej dokonywane
przeszacowanie i transfiguracja walorów spoecznych, lecz

jest to cicie w ywe ciao caego spoeczestwa, krwa^wi-

ce hajdamackim noem gwatu interes przedewszystkiem

prolctarjatu polskiego na kresach—^proletarjatu ze wszyst-

kich mas proletarjackich caego wiata najbardziej bez-

bronnego...

I ten interes polskich mas nieposiadajcych naley
równie mie na uwadze przy rozwaaniu sprawy upo-

rzdkowania Ukrainy,., Nic zamierzamy bynajmniej

wystpowa w obronie magnatów i szlachty kresowej, lecz

przede nie sposób ocenia konfiskay majtków polskich

na kresach, wychodzc z zaoenia, e jest to interes pa-
nów, a „panowie" na obron swego ,.atwego ycia" nde

zasuguj—jak niepodobna byoby ocenia przemysu, daj-
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my na to ódzkiego, e jest to lichwiarski interes fabry-

kantów, który na obron nie zasuguje, bo fabrykanci al-

bo dochody po sobkowsku gromadz, albo je lekkomylnie

zagranic trwoni. Latifundja i fortuny szlacheckie na Ru-

si nietylko produkuj mil jony, ale przedewszystkiem ywi
setki tysicy ludnoci polskiej bezrolnej, która w kraju wy-

cznie rolniczym i w otoczeniu wielomiljonowej ludnoci

obcej, innego oparcia absolutnie jest pozbawiona. Zapo-

mina przytem nie wolno, e konfiskata tych dóbr nie pój-

dzie na korzy pracowników polskich, lecz miejscowej lu-

dnoci ruskiej, e zatem ta projektowana, a dzi drog
krwawych mordów samowolnie przeprowadzana konfiska-

ta wydziedzicza i poprositu skazuje na wygnane nietylko

magnatów i szlacht, lecz ca ludno polsk poudniow
Ru zamieszkujc.

Ta wasno na zagad rzekomo skazana wynosi na

Woyniu, Podolu i w Kijowszczynie — 2,306,059 dzie-

sicin ziemi, a wic lekko liczc przedstawia warto oko-

o czterech miljardów marek,,. Za ludno, któr ona

bezporednio i poredjiio dotyka, liczy do pótora mil jona

ludzi,,.

Do obie te cyfry zestawi, eby zrozumie ca po-

tworno dokonywanej, jak dotd bezkarnie na interesie

fK)lskim zbrodni, jakiej nawet nasza martyrologja poroz-

bicrowa na kartach swych nie zapisaa. Bo stulecie naszej

katorgi niewolniczej, bo konfiskaty carskie, pruska komisja

kolonizacyjna i pruskie prawo o wywaszczeniu nie mog
porówna si z tym barbarzyskim aktem gwatu, który

prawie miljon istot ludzkich pozbawia dachu, opieki i na-

dziei,,.

Nie agrarjusze—powtarzamy—nie jaka jedna klasa,

nic jaki jeden stan w egoizmie swym stadnym zachanny,

ale cao, wszyscy, caa powszechno polska kresowa

z caym jej olbrzymim dorobkiem gospodarczym i kultu-

ralnym znalaza si na progu ostatecznej zaguby,,.

Streszczajc si musimy przyj do wniosku, e
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udzia Polski w sprawie pacyfikacji i „upastwowienia"

Ukrainy jest po prostu—koniecznoci.

Nie przesdzamy na razie form tej opieki nad naj-

bliszym nam poludnio-wschodem, któr dziejowa anan-

ke zdaje si narzuca Polsce, Stwierdzamy tylko, e jest

to nieunikniony ciar i usprawiedliwiajcy poniekd sa-

mo istnienie potnej Rzeczypospolitej rubieowej obowi-

zek... Obowizek nie zawierajcy ani imperjalizmu zoolo-

gicznego, ani cech arocznej zachannoci pruskiej. Obo-

wizek, który przyj musimy dla bezpieczestwa was-
nego, w obronie kultury zachodniej, a z cakowitem posza-

nowaniem narodowo-pastwowego rozwoju tych, którzy

dzi gwatown fal anarchji i barbarzystwa Europie za-

graaj.
Nie zawadn—a pohamowa... Nie wydziedziczy

—

a doprowadzi do adu i praworzdnoci.
Podjcie za takiej opieki nie bdzie przyjciem mi-

ego podarunku, lecz ciarem, który narzuca nam ko-

nieczno i który na dugie lata unicestwi — zupenie na-

turaln — tsknot nasz do spokoju.

To zupenie wyranie powiedzie sobie musimy, sta-

nowczo wyrzucajc poza nawias naszych budetów poli-

tycznych chorobliw tendencj kurczenia si -w imi hase:

—

dla ssiedzkiej zgody!—dla witego spokoju!—dla szyb-

szego powrotu do warimków normalnego ycia.

...Dla witego spokoju!

Tkwi w tem zasadniczy fasz samooszukastwa tych

spragnionych wypoczynku, bo przemczonych wojn jed-

nostek, które siej dokoa zaraz tsknot do sielanki —
scharakteryzowanej przez Górnickiego, jako ,,bezpiecze-

stwo jakie szczere a otworzyste".

Tymczasem ani o bezpieczestwie marzy, ani otwo-

rzystoci propagowa przez czas moe bardzo dugi nic

bdziemy mieli prawa.

Nasza wolno posiada cechy specyficzne, o których

zapomina nic naley.

Nie wywalczylimy jej i nie posiadamy taldcj ojczy-
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zny, któr mona byoby okopa najdalej nawet idcemi

ofiarami na rzecz „ssiedzkiej zgody", aby w niej y i by
szczliwymi w zabezpieczeniu nietroskliwem.

Burza, nieznany dotd wiatu kataklizm dziejowy

wyrzuci Polsk z mogiy, a to miejsce, w którem padaj
na ni promienie ycia, jest najniebezpieczniejszym punk-

tem globu, skazanym w cigu dugich dziesitków lat,

a moe i kilku wieków, na stae uderzenia gwatownych
kiekowa przyszej katastrofy.

Nic wywalczylimy wolnoci, ale i nie otrzymamy jej

zadarmo.

Wraz z ni spada na nas olbrzymi ciar zada wia-
towych, zada nietylko twórczych, ale i natury bojowej

w szerokiem i najgbszem tego sowa rozumieniu. I na

tern polega racja bytu naszego wskrzeszenia pastwowego.
I tylko pod warunkiem przyjcia na swoje barki caej pe-
ni tego obowizku—^obowizku stray przedniej a ornej,
zawsze czujnej i nieustpliwej — w rachunku likwidacyj-

nym tej wojny powstaje rubryka nie „odszkodowania Po-

laków", lecz koniecznoci polskiej, jako niezbdnego czyn-

nika w grze potg wszechwiatowych.

I zrozumienie tego coraz szerzej i gbiej winno na-

sz wiadomo zbiorow przenika.

Polska, jako naturalny pomost pomidzy Europ a mo-
skiewsko-ruskim wiatem, ma do wyboru tylko dwie drogi

:

albo wstrzymywa, europeizujc, dzicz, albo sta si ró-

wni pochy, przeistaczajc si stopniowo w liai^ ze-

tkni bezporednich Krzyactwa i Moskwy,,. Albo—roz-

szerza Zachód... Albo przesyca si Wschodem — odda-

jc swoj rol Niemcom.

„

Warszawa. Kwiecie 1919 r.
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